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RESUMO 

 

Os Indígenas Arikêmes, a partir da expansão das frentes de exploração que se 
adensavam no vale do rio Jamari e seus afluentes, onde atualmente se localiza 
o estado de Rondônia, passaram a sofrer uma série de impactos socioculturais 
advindos dessas relações conflituosas. A partir do início do século XX, com 
interesse do governo republicano em minimizar os focos de conflitos entre 
grupos indígenas e a expansão do capitalismo por todo território nacional, 
efetivou uma série de trabalhos de infraestrutura que além de fomentar a 
expansão das frentes de ocupação, visavam disciplinar as relações entre 
indígenas e não indígenas. A criação do SPILTN - Serviço de Proteção aos 
Índios e Localização de Trabalhadores Nacionais no ano de 1910 tornou 
possível, dentro de um projeto tutelar, a diminuição dos conflitos entre 
indígenas e as frentes extrativistas na Amazônia, que vinham se exacerbando 
desde a implantação da exploração do látex nas ultimas décadas do século 
XIX.. Por outro lado, a construção de colônias e postos indígenas em todo 
território nacional viabilizou a desocupação de seus espaços territoriais para a 
exploração por parte dessas novas fronteiras capitalistas. Tendo como objetivo 
precípuo analisar os efeitos das ações tutelares do SPILTN sobre os indígenas 
Arikêmes e sua reelaboração sociocultural a partir do isolamento no Posto 
Indígena Rodolpho Miranda, o presente trabalho fundamenta-se em autores 
como Antônio Carlos de Souza Lima (1995) para interpretação do projeto 
tutelar do Estado brasileiro, assim como em Maria Regina Celestino de Almeida 
(2010), Manuela Carneiro da Cunha (1992)para uma releitura sobre 
reelaboração cultural. Autores como Rondon (1916), Magalhães (1941), 
Viveiros (1958) possibilitaram um melhor conhecimento dos aspectos históricos 
vividos pelos atores elencados na presente dissertação.  

 

PALAVRAS CHAVE: Índios Arikêmes. Cultura. Etnogênese. Etnocídio. Poder 
Tutelar 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

 

Los indignas arikêmes, desde de la expansión de las frentes operativas que se 
reunían en el valle del río Jamari y sus afluentes, donde ahora se encuentra el 
estado de Rondônia, han sido objeto de una serie de impactos socio-culturales 
y de relaciones conflictivas. Desde principios del siglo XX, con interés del 
gobierno republicano para minimizar los brotes de conflictos entre grupos 
indígenas y la expansión del capitalismo en todo el territorio nacional, efectúa 
una serie de obras de infraestructura que, además de promover la expansión 
de los frentes de ocupación, tenían como objetivo guiar las relaciones entre 
indígenas y no indígenas. Por otro lado, la construcción de asentamientos y 
puestos de indígenas en todo el territorio nacional hizo posible el aislamiento 
de muchos grupos indígenas. La creación  del SPILTN- Servicio de Protección 
a Indios y Localizacion de Trabajadores Nacionales en 1910 hecho posible, 
dentro de un proyecto tutelar, la disminución de conflitos entre indígenas  y los 
frentes de extracción en la Amazonía que venieron crescendo desde la 
implementación de la exploración de látex en las últimas décadas del siglo XIX 
que se estaban produciendo en contra  los pueblos indígenas. Por otra parte, a 
construcción de colonias y puestos de indígenas en todo el território nacional 
hizo posible,la expulsión de sus tierras para la exploración por parte de estas 
nuevas fronteras capitalistas. Teniendo como objetivo principal analizar los 
efectos de las acciones tutelares de SPILTN sobre el indígenas arikêmes e su 
reanudación sociocultural desde el aislamiento en el Puesto Indígena Rodolpho 
Miranda el presente trabajo se basa en autores como Antonio Carlos de Souza 
Lima (1995), para la interpretación del proyecto tutelar del Estado brasileño así 
como María Regina Celestino de Almeida (2010), Manuela Carneiro da Cunha 
(1992) para una relectura de redefiniciónes culturales. Autores como Rondon 
(1916), Magalhães (1941), Viveiros (1958) permiten una mejor comprensión de 
los aspectos históricos experimentados por los actores que aparecen como 
objeto de esta disertación. 

 

PALABRAS CLAVE: Indios Arikêmes. Cultura. Etnogénesis. Etnocidio. Poder 
Tutelar. 
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INTRODUÇAO 

 

A presente dissertação, resultado de pesquisas sobre os indígenas 

Arikêmes e o processo histórico que os conduziu à desestruturação 

sociocultural, foi possível pela admissão, em setembro de 2013, no Mestrado 

de História e Estudos Culturais da Amazônia, da UNIR- Universidade Federal 

de Rondônia onde foi apresentado o projeto que gerou este trabalho.  

O Mestrado de História e Estudos Culturais esta vinculado ao Núcleo de 

Ciências Humanas da Universidade Federal de Rondônia e possui a História e 

os Estudos Culturais como linha de pesquisa. Apresenta as seguintes áreas de 

concentração: Historicidades Amazônicas e Culturalidades Amazônicas.  

Dessa forma pelos aspectos do projeto de pesquisa que norteou o 

presente trabalho, as Historicidades Amazônicas como área de concentração, 

determinou o mote para o seu desenvolvimento. Dentro do Projeto de Mestrado 

em Estudos Culturais da UNIR, a área de concentração escolhida, 

Historicidades Amazônicas, propõe o estudo das manifestações culturais como 

fator de construção do processo histórico Amazônico. Dessa forma, 

manifestações sócio históricas tais como: migrações, diásporas, colonização, 

produção de discursos, noção de territorialidade e espacialidade e narrativas, 

podem ser abordadas a partir de instrumentos historiográficos mais dinâmicos 

e trans-disciplinares, contribuindo para o surgimento de políticas educacionais 

que possibilitem uma melhor visão sociocultural sobre a Amazônia. 

Os Estudos Culturais, de acordo com Escosteguy (1998, p 87) “É um 

campo de estudos, onde diversas disciplinas se interseccionam no estudo de 

aspectos culturais da sociedade contemporânea”. Possibilita dessa forma uma 

leitura mais abrangente sobre os aspectos sociais, e as manifestações 

culturais, propostos pela pesquisa que culminou com a presente dissertação. 

Na Amazônia devido a infinidade de produções culturais, criadas pelas 

próprias identidades sociais dos povos da região e pelas imposições exógenas, 

os Estudos Culturais possibilitam leituras mais flexíveis, contribui para o estudo 

de nuances socioculturais inexploradas. 
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Dessa forma: 

Aqui, então, a despeito de várias diferenças importantes, está 
o esboço de uma linha significativa de pensamento dos Estudos 
Culturais: dir-se-ia o paradigma dominante. Ele se opõe ao papel 
residual e de mero reflexo atribuído ao “cultural”. Em suas várias 
formas, ele conceitua a cultura como algo que se entrelaça a todas as 
práticas sociais; e essas práticas, por sua vez, como uma forma 
comum de atividade humana, como a atividade através da qual 
homens e mulheres fazem a história . Tal paradigma se opõe ao 
esquema base-superestrutura de formulação da relação entre as 
forças ideais e materiais, especialmente onde a base é definida como 
determinação pelo “econômico”, em um sentido simples. Essa linha 
de pensamento prefere a formulação mais ampla – a dialética entre o 
ser e a consciência social: inseparáveis em seus polos distintos ( em 
algumas formulações alternativas, a dialética entre  “cultura” e “não-
cultura”), (HALL, 2003, pp 141-142). 

 
 

Sobretudo pelo fato de serem os Estudos culturais e seus métodos, a 

base para o desenvolvimento da presente dissertação, uma análise 

interdisciplinar irá permear a estruturação da mesma. 

O tema desenvolvido: Os Arikêmes e o SPI: O Desafio da Reelaboração 

Cultural Indígena Sob Poder Tutelar do Estado Brasileiro remete a analise de 

dois aspectos importantes para compreensão dos estágios de autopreservação 

das nações indígenas no Brasil, sobretudo os grupos que vivem ou viveram 

conflitos com as frentes de exploração capitalistas, a saber: as ações tutelares 

do Estado brasileiro sobre os povos indígenas e, as tentativas desses povos 

indígenas de sobreviver enquanto organizações sociais. 

No caso dos Arikêmes, que atualmente são tidos como extintos, os 

contatos com as frentes de exploração de seringa e caucho ocorreram desde 

os primeiros anos do século XX, e as adaptações desse grupo indígena 

visando sua manutenção tribal são inúmeras. Desde as mudanças dos 

aldeamentos, das cabeceiras do rio Jamari para as nascentes do rio 

Massangana, a adoção da língua portuguesa, a exogamia, a reelaboração de 

rituais, o abandono de práticas religiosas, podem ser observados.  

Contudo, observou-se ao longo da pesquisa que os fatores mais 

prejudiciais à manutenção do grupo foi a tutela do Estado. Essa prática 

ideológica existente desde o período colonial recebeu nova roupagem a partir 

da República e da criação do SPILTN- Serviço de Proteção aos Índios e 

Localização de Trabalhadores Nacionais, conforme será observado nas 
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terceira e quarta seções. A par de uma base ideológica positivista e de um 

arcabouço jurídico, o SPILTN elaborou “campos de isolamento”, conhecidos 

como colônias indígenas.  Essas colônias indígenas e outras características 

tutelares desempenhadas pelo SPILTN e depois pelo SPI impossibilitavam os 

grupos indígenas de buscarem, ao contrario dos grupos que viviam em 

“liberdade”, condições de reestruturação social, mesmo depois de conflitos 

armado e epidemias que, invariavelmente conduziam esses grupos à 

depopulação.  

Devido às diversas formas de grafia utilizadas para se referir aos 

aludidos indígenas: Arikêmes (RONDON, 1915), Ariquemes (RONDON, 1942), 

Arikême (RONDON, 1916), Ariquemes (MAGALHÃES, 1942), doravante será 

utilizada a forma mais empregada nos textos citados na presente dissertação: 

Arikêmes.  

A par dessas informações, elaborou-se o conjunto de objetivos do 

presente trabalho, com a finalidade de, dentro de uma análise do processo 

histórico, contribuir para uma melhor compreensão sobre as adaptações 

socioculturais entre os grupos indígenas, em específico os Arikêmes, a partir 

das intervenções do Estado em suas organizações sociais.  

Dessa forma o objetivo geral é analisar as tentativas de reelaborações 

culturais dos Arikêmes como efeitos das ações tutelares do SPILTN, tendo em 

vista que a partir da década de 1950, os remanescentes do aludido grupo 

indígena, que ainda viviam no Posto Indígena Rodolpho Miranda se 

dispersaram, não havendo mais nenhuma informação sobre a existência de 

alguma tentativa de reorganização social dos mesmos. 

Objetiva-se também, especificamente: identificar os principais aspectos 

culturais do povo Arikêmes e, com base em bibliografia pertinente, salientar a 

ineficácia do Estado Brasileiro no projeto de proteger os indígenas Arikêmes 

em uma área de isolamento chamada posto Indígena Rodolpho Miranda; 

apresentar subsídios que identifiquem que, no afã de proteger os Arikêmes o 

SPILTN prestou um relevante trabalho aos mandatários locais, desocupando 

suas áreas para a exploração de látex. 
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A utilização do método histórico apresentou-se como suporte para a 

pesquisa, principalmente para uma melhor análise das estruturas politicas e 

sociais abordadas pela presente dissertação. 

Uma vez que: 

Quanto à história, ela só pode ser uma ciência da mutação e 
da explicação da mudança. Com os diversos estruturalismos, a 
história pode ter relações frutíferas sob duas condições: a) não 
esquecer que as estruturas por ela estudadas são dinâmicas; b) 
aplicar certos métodos estruturalistas ao estudo dos documentos 
históricos, à análise dos textos (em sentido amplo), não à explicação 
histórica propriamente dita, (LE GOFF, 1990, p.16). 

 

A análise histórica, tanto historiográfica quanto oral ou meramente 

iconográfica possibilita uma melhor interpretação das mudanças produzidas 

socialmente pelos processos políticos, econômicos, religiosos e até naturais 

que causam essas transformações conjunturais. 

Observa-se que o homem em suas ações sociais, destaca-se como 

elemento básico para o desempenho do ofício do historiador e, para se 

compreender sua produção os documentos escritos não bastam. Todas as 

formas de encontrar subsídios para pesquisar as ações socioculturais do 

homem são válidas: os ícones, as manifestações culturais, os depoimentos. 

Sobre o objeto da história afirma Bloch: 

Há muito tempo, com efeito, nossos grandes precursores, 
Michelet, Fustel de Coulanges, nos ensinaram a reconhecer: o objeto 
da história é, por natureza, o homem. Digamos melhor: os homens. 
Mais que o singular, favorável à abstração, o plural, que é o modo 
gramatical da relatividade, convém a uma ciência da diversidade. Por 
trás dos grandes vestígios sensíveis da paisagem, [os artefatos ou as 
máquinas, ] por trás dos escritos aparentemente mais insípidos e as 
instituições aparentemente mais desligadas daqueles que as criaram, 
são os homens que a história quer capturar. Quem não conseguir 
isso será apenas, no máximo, um serviçal da erudição. (BLOCH, 
2001, p. 54). 

 
 

Buscando compreender as estruturas que pautaram as transformações 

sociais dos indígenas pesquisados, os resultados foram analisados a partir das 

seguintes categorias: Política indigenista no país como discurso de 
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poder;processo sócio histórico amazônico; poder tutelar como elemento de 

formação do Estado brasileiro; resiliência1 social. 

A dissertação estruturou-se em quatro seções interligadas, objetivando 

elucidar questões referentes às relações do SPILTN e posteriormente SPI, 

como aparelhos do Estado brasileiro utilizados no processo de transformações 

culturais sofridas pelos Arikêmes que terminaram conduzindo à 

desestruturação social desse grupo indígena.  

A primeira seção busca identificar o grupo indígena Arikêmes e suas 

características socioculturais, visando uma análise sobre as fases de 

organização social desses indígenas desde o período pré-colonial. Tal análise 

torna-se necessária tendo em vista as transformações culturais apresentadas 

ao longo da pesquisa. Apresenta também, nesse contexto, os conflitos entre 

esse grupo indígena e os extratores de látex e caucho da região do vale do rio 

Jamari, no atual estado de Rondônia, que se configura como lócus da 

pesquisa.  

A segunda seção além de elucidar fatos históricos sobre a CLTEMGA, 

também conhecida como Comissão Rondon, e sobre a ideologia que alicerçava 

os membros da mesma, apresenta o interesse da República Velha em mediar 

os conflitos entre as frentes pioneiras e os povos indígenas, criando assim, 

aparelhos como o SPILTN, que visavam desempenhar ações tutelares como 

suporte das ações governamentais.  

A terceira seção buscou interpretar as relações estabelecidas entre as 

administrações do período imperial com os povos indígenas, analisando as 

mudanças e permanências no processo de tutela desses povos em 

conformidade com as necessidades econômicas dessas fases políticas pelas 

quais passaram o Brasil. Visa também interpretar a utilização da imagem do 

“índio” como fator de formação de um Estado nação, a partir de 1822 com a 

proclamação da independência. 

                                                             
1
Capacidade de adaptação ou evolução apresentada por indivíduo ou grupo após ter passado 

por determinada adversidade. 
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A quarta seção organiza-se em torno da comparação dos estágios 

organizacionais da sociedade Arikêmes, tendo como base as informações 

coletadas por Rondon no ano de 1913 e, uma seqüência de fotografias e 

informações que puderam exemplificar a reelaboração cultural processada pelo 

aludido grupo indígena como forma de resistência social. 

Os contatos conflituosos entre os Arikêmes e as comunidades 

extrativistas do vale do rio Jamari, terminaram forçando esses indígenas à 

adoção de práticas culturais das comunidades da região como a adoção da 

língua portuguesa, (RONDON, 1916, p.p. 358-359).   

Contudo, é a partir da intervenção do Estado, no ano de 1913, que 

esses indígenas passam a sofrer maiores imposições culturais, tendo em vista 

que foram recolhidos e encaminhados ao Posto Indígena Rodolpho Miranda, 

criado pelo SPILTN à margem esquerda do rio Jamari, próximo a dois 

barracões de seringa: barracão Repartimento, e o barracão Papagaio, ambos 

pertencentes a seringais do alto Jamari, (SILVA, 1920, p. 24). Salienta-se que 

os barracões de seringa Repartimento e Papagaio eram no início do século XX, 

localizados onde atualmente encontra-se um dos principais municípios de 

Rondônia, o município de Ariquemes.  

O isolamento dos Arikêmes no Posto Indígena Rodolpho Miranda, criado 

no ano de 1914 pelo próprio Candido Rondon, embora fosse parte do projeto 

de “proteção” dos povos indígenas, propagado pelo SPILTN, desempenhou 

acima de tudo, a desocupação das terras desses, e de outros grupos indígenas 

além da imposição da cultura ocidental sobre os mesmos, (LEONEL, 1985). 

Um estudo mais aprofundado sobre os aspectos socioculturais dos 

Arikêmes e as possíveis adaptações a eles impostas pela rotina do Posto 

Indígena Rodolpho Miranda, poderão identificar pontos de atritos culturais que 

conduziram esses indígenas a uma reelaboração cultural que possibilitou a 

manutenção das características identitárias do aludido grupo enquanto etnia, 

pelo menos até a década de 1950 quando o posto indígena Rodolpho Miranda 

foi desativado.  

A temática embasada nas tentativas de reelaboração cultural e perdas 

territoriais dos indígenas Arikêmes, após as intervenções tutelares do SPILTN, 

como aparelho do Estado tornou-se possível a partir das análises dos trabalhos 
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da Comissão Rondon pelo Noroeste do Mato Grosso e das tentativas de 

mediações entre indígenas e as frentes pioneiras que ocupavam o interior do 

país a partir do final do século XIX. Os trabalhos literários da Comissão Rondon 

apontaram, durante a fase de pesquisa, para a formação de postos e colônias 

indígenas que tinham a finalidade de, dentro de um projeto político, cercear as 

manifestações culturais desses indígenas isolando-os em campos de trabalho 

e adestramento.  

As investigações em trabalhos de pesquisa alusivas ao tema, incluindo 

obras de membros do CNPI2 – Conselho Nacional de Proteção aos Índios e da 

Comissão Rondon, apresentaram-se como ponto de partida para a pesquisa 

que gerou a presente dissertação. Autores com Candido Mariano da Silva 

Rondon (1916,1946), Edgar Roquette-Pinto (1950), Otavio Felix Ferreira e Silva 

(1920), Ester Viveiros (1958), Emanuel Pontes Pinto (1993), Amílcar Botelho de 

Magalhães (1941,1942) puderam apresentar aspectos importantes à pesquisa 

como: a estrutura da região no início do século XX, os contatos do Estado 

brasileiro com os povos indígenas da Amazônia, as características ideológicas 

tanto da Comissão Rondon quanto do SPILTN, como aparelhos do Estado e, 

as características indenitárias dos índios Arikêmes, mesmo antes de serem 

internados no posto indígena Rodolpho Miranda. 

No universo da pesquisa apresentou-se imprescindível uma análise das 

relações das várias fases de administração do país com os povos indígenas, 

visando apresentar as mudanças ideológicas que culminaram com a criação do 

SPILTN e com as mudanças e permanências no processo de tutela dos povos 

indígenas. Dessa forma, autores comoJosé Mauro Gagliardi (1989), Antônio 

Carlos de Souza Lima (1995), Manuela Carneiro da Cunha (1992 -2009), Maria 

Regina Celestino de Almeida (2010), Laura Antunes Maciel (1998) 

apresentaram o suporte necessário.  

Matérias do jornal Alto Madeira do ano de 1918, telegramas enviados 

por Rondon arquivados no Centro de História e Documentação do Estado de 

                                                             
2
 O CNPI - Conselho Nacional de Proteção aos Índios foi criado a 22 de novembro de 1939, 

através do decreto-lei n°1794, do governo da República, tendo por competência o estudo de 
todas as questões que se relacionassem com a assistência e proteção aos indígenas, dando 
assim uma nova atribuição ao SPI, além das questões territoriais que era atributo principal do 
órgão, até o governo Vargas, (FREIRE, 1990, p. 28).  
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Rondônia, além de autores como Mauro Leonel (1995), Carlos Augusto da 

Rocha Freire (2009, 2011), possibilitaram uma visão das condições de vida 

impostas aos indígenas no interior do Posto Indígena Rodolpho Miranda. 

 Em uma matéria do Jornal Alto Madeira, citada na segunda seção, 

pode-se observar com detalhes a estrutura material da Colônia, no início do 

século passado, possibilitando uma comparação com os dados apresentados 

por Mauro Leonel sobre um relatório do SPI na década de 1950, onde a colônia 

é apresentada em condições precárias por falta de recursos do Governo 

Federal. Desde o ano de 1917 o jornal Alto Madeira foi um importante veículo 

de informação, instalado em Porto Velho, mesmo antes da criação do Território 

Federal do Guaporé.  

Outra fonte documental utilizada como suporte para o desenvolvimento 

da pesquisa foi os anais do Museu do Índio. No ano de 2014, o referido museu 

disponibilizou um grande volume de documentos do Serviço de Proteção ao 

Índio (SPI) e suas diversas inspetorias espalhadas pelo território nacional 

durante a vigência desse órgão. Contudo, dentre os documentos das 

inspetorias do SPI disponibilizados pelo Museu do Índio, não constam os 

arquivos da 9ª Inspetoria Regional, criada pelo Decreto N° 17.684 de 26 de 

janeiro de 1945, que abrangia o recém-criado Território Federal do Guaporé. 

Parte da história do Posto Indígena Rodolpho Miranda e dos Arikêmes 

encontram-se nas documentações da aludida inspetoria.  Todavia, vários 

relatos da 9IR, sobretudo os relatos sobre o processo de desestruturação e 

extinção do Posto Indígena Rodolpho Miranda estão contidos em Leonel (1995 

p.p 70-82), que foi utilizado como fonte de pesquisa. 

Uma melhor analise sobre o conceito de reelaboração cultural pôde ser 

formulada a partir da consulta em trabalhos literários de autores como Stuart 

Hall (2006), Manuela Carneiro da Cunha (2011), Maria Regina Celestino de 

Almeida (2010). Contudo, para um melhor entendimento sobre o processo de 

reelaboração cultural de um grupo social, fez-se necessário uma melhor 

compreensão sobre os aspectos que podem conceituar cultura: 
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O significado mais simples desse termo afirma que cultura 
abrange todas as realizações materiais e os aspectos espirituais de 
um povo. Ou seja, em outras palavras, cultura é tudo aquilo produzido 
pela humanidade, seja no plano concreto ou no plano imaterial, desde 
artefatos e objetos até ideais e crenças. Cultura é todo complexo de 
conhecimentos e toda habilidade humana empregada socialmente. 
Além disso, é também todo comportamento aprendido, de modo 
independente da questão biológica. (SILVA; SILVA, 2008, p.85) 
 

 

Assim, podemos compreender como cultura, todo constructo social, 

todas as ações que se perpetuam como manifestações que identifiquem 

determinado grupo. Não apenas os aspectos materiais, mas toda crença que 

seja compartilhada por esse grupo e por ele seja manifestada. No entanto, as 

transformações ocorridas no processo de relações de determinado grupo não 

podem ser descartadas ou taxadas como aculturação, perda de identidade, 

senão como reelaborações, ressignificações, adaptações necessárias à novas 

necessidades vividas pelo grupo.  

Afirma (SANTOS, 1987, p.1): 

 O desenvolvimento da humanidade está marcado por 
contatos e conflitos entre modos diferentes de organizar a vida social, 
de se apropriar dos recursos naturais e transformá-los, de conceber a 
realidade e expressá-la. A história registra com abundância as 
transformações por que passam as culturas, seja movida por suas 
forças internas, seja em consequência desses contatos e conflitos, 
mais frequentemente por ambos os motivos. Por isso, ao discutirmos 
sobre cultura temos sempre em mente a humanidade em toda a sua 
riqueza e multiplicidade de formas de existência. São complexas as 
realidades dos agrupamentos humanos e as características que os 
unem e diferenciam, e a cultura as expressa, (SANTOS, 1987, p.1). 

 

Ações que visam à imposição de aspectos culturais de determinado 

grupo dominante sobre um grupo dominado, é sinônimo de etnocídio. Dessa 

forma: 

Foi principalmente a partir de sua experiência americana que 
os etnólogos, especialmente Robert Jaulin foram levados a formular o 
conceito de etnocídio. É em primeiro lugar à realidade indígena da 
América do Sul que essa ideia se refere. Dispomos, portanto, de um 
terreno favorável, se assim podemos dizer, a fim de pesquisar a 
diferença entre genocídio e etnocídio, pois as últimas populações 
indígenas do continente são simultaneamente vítimas destes dois 
tipos de criminalidade. Se o termo genocídio remete à ideia de “raça” 
e ao desejo de extermínio de uma minoria racial, o termo etnocídio 
acena não para a destruição física dos homens “neste caso 
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permaneceríamos na situação genocidiana”, mas para destruição de 

sua cultura, ( CASTRES,1982, p.p 53-54).  

 

Movido pela ideologia positivista que apresentava aspectos de 

Darwinismo Social3, o Estado brasileiro, por intermédio do SPILTN, 

desenvolveu ao longo de sua existência a imposição da cultura ocidental nos 

postos de atração indígenas, nas delegacias do SPI, nas colônias indígenas e 

mesmo nas tentativas de contatos com grupos considerados arredios. 

As imposições culturais, em qualquer circunstância, sobre quaisquer 

objetivos, apresentam em suas ações, muitas vezes de forma velada, o 

interesse de colonizar o outro que, não tendo forças para defender-se 

diretamente, passa a adequar-se às novas características culturais, buscando 

em primeiro plano a sobrevivência. De acordo com Castres (1982, p.55)   “O 

espírito e a prática etnocidárias determina-se segundo dois axiomas. O 

primeiro proclama a hierarquia das culturas. Quanto ao segundo, afirma a 

superioridade absoluta da cultura ocidental”.  

Contudo, seria inocente imaginar que mesmo a par de imposições 

culturais e regras impostas pelo Estado, não ocorreram reações, 

ressignificações, negociações entre os grupos indígenas tutelados pelo Estado 

brasileiro desde o período colonial no interior dos aldeamentos e missões 

jesuíticas e também no interior dos postos e colônias criados a partir de 1910 

pelo SPILTN.   

Neste caso o conceito de reelaboração cultural deve ser adotado, para 

uma melhor interpretação das manifestações sociais produzidas a partir das 

imposições culturais exógenas advindas do processo de intervenção 

patrocinadas pelo Estado. 

                                                             
3
O Darwinismo Social é um pensamento sociológico que surgiu no final do século XIX e 

começo do XX, que tentava explicar a evolução da sociedade humana se baseando na teoria 
da evolução proposta por Charles Darwin.Regado de preconceitos, o darwinismo social 
acreditava que existiam sociedades humanas superiores a outras, e que estas deveriam 
"dominar" as inferiores com o objetivo de "civilizá-las" e ajudá-las no seu "desenvolvimento". 
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A ideia que os grupos indígenas e suas culturas, longe de 
estarem congelados, transformaram-se através da dinâmica de suas 
relações sociais, em processos históricos que não necessariamente 
os conduzem ao desaparecimento, permite repensar a trajetória 
histórica de inúmeros povos que, por muito tempo foram 
considerados misturados ou extintos, (ALMEIDA, 2010, p.23).  

 

A reelaboração cultural identifica-se pela releitura das características 

que possam ser reestruturadas diante de novas necessidades cotidianas, não 

meramente pela sujeição aos novos interesses, mas, sobretudo, pela 

necessidade de convívio pacífico com o diferente. Em muitos casos pela 

necessidade de sobrevivência de um grupo ou de mais de um grupo em uma 

mesma área onde ocorre o confronto de características socioculturais.  

Assim: 

A cultura original de um grupo étnico, na diáspora ou em situações de 
intenso contato, não se perde ou se funde simplesmente, mas 
adquire uma nova função, essencial e que se acresce às outras, 
enquanto se torna cultura de contraste: esse novo princípio que a 
subtende, a do contraste, determina vários processos. A cultura tende 
ao mesmo tempo a se acentuar, tornando-se mais visível, e a se 
simplificar e enrijecer, reduzindo-se a um número menor de traços 
que se tornam diacríticos (CARNEIRO DA CUNHA apud MAURO, 
2011, p. 74). 

 

As reelaborações de aspectos culturais, ou seja, a readaptação de 

determinadas características culturais possibilitam sua manutenção e, dessa 

forma a afirmação do grupo ante as diferenças observadas no contato com 

outra cultura, sem a necessidade de ruptura com as tradições. 

Senão vejamos: 

As culturas são dinâmicas, influenciam-se mutuamente e se 
constroem também nos contatos com outras culturas, o que não 
significa absolutamente perda de identidade, e sim, que como a 
identidade é justamente um elemento construído culturalmente, por 
sua essência, também é dinâmica (CALEFFI, 2003, p.34). 

 

Serão tratadas, na quarta seção, especificamente, questões das 

transformações culturais dos Arikêmes, no interior na Colônia Indígena 
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Rodolpho Mirada. Nessa seção será apresentada uma análise fotográfica4, 

onde se puderam contemplar as mudanças na forma de produção e em 

diversos hábitos de vida desses índios, se comparado à primeira seção. 

Procede-se também, nessa seção a análise e interpretação dos resultados, 

com vistas a uma compreensão dos aspectos culturais que possibilitaram a 

sobrevivência, não só dos Arikêmes, mas de outros grupos indígenas no 

interior da colônia Rodolpho Miranda como comunidade mista5.  

Fotografias, gráficos, tabelas e mapas foram recursos utilizados ao longo 

do trabalho como forma de elucidar aspectos históricos e culturais sobre o 

grupo indígena pesquisado e sobre o lócus da pesquisa, ou seja, o vale do rio 

Jamari no atual estado de Rondônia. 

A fotografia é uma fonte histórica que demanda por parte do 
historiador um novo tipo de crítica. O testemunho é válido, não 
importando se o registro fotográfico foi feito para documentar um fato 
ou representar um estilo de vida. No entanto, parafraseando Jacques 
Le Goff, há que se considerar a fotografia, simultaneamente como 
imagem/documento e como imagem/monumento. No primeiro caso, 
considera-se a fotografia como índice, como marca de uma 
materialidade passada, na qual objetos, pessoas, lugares nos 
informam sobre determinados aspectos desse passado - condições 
de vida, moda, infra-estrutura urbana ou rural, condições de trabalho 
etc. No segundo caso, a fotografia é um símbolo, aquilo que, no 
passado, a sociedade estabeleceu como a única imagem a ser 
perenizada para o futuro. Sem esquecer jamais que todo documento 
é monumento, se a fotografia informa, ela também conforma uma 
determinada visão de mundo, (MOUAD, 1996, p.8). 

 
 

A interpretação de alguns aspectos no processo de reelaboração cultural 

dos Arikêmes, por meio de fotografias possibilitou a utilização de um 

instrumento que, embora não possa reconstruir o fato histórico, permite a 

releitura de um quadro muitas vezes construído a partir de interesses políticos.  

                                                             
4
De acordo com (SAMARAN 1961 apud Le Goff 2004, p.12) “Não há história sem documentos, 

com essa precisão: Há que tomar a palavra documento no sentido mais amplo, documento 
escrito, ilustrado, transmitido pelo som, a imagem, ou de qualquer outra maneira. 

5
Naturalmente, os diversos grupos indígenas internados no Posto Rodolpho Miranda, possuíam 

modos de produção com características distintas e, com as imposições do novo cenário, 
passaram a adequar suas práticas laborais. Exemplos dessa prática pelo Estado já existiam 
desde o período colonial. De acordo com Almeida (2010, p. 98) “Ao ingressar nas aldeias, os 
vários grupos étnicos se misturavam e passavam a viver o processo de territorialização, isto é, 
passavam a habitar um território dado ou até imposto conforme as circunstancias, por ordem 
político-administrativa externa ao grupo”. 
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A necessidade dos historiadores em problematizar temas 
pouco trabalhados pela historiografia tradicional levou-os a ampliar 
seu universo de fontes, bem como a desenvolver abordagens pouco 
convencionais, à medida que se aproximava das demais ciências 
sociais em busca de uma história total. Novos temas passaram a 
fazer parte do elenco de objetos do historiador, dentre eles a vida 
privada, o quotidiano, as relações interpessoais, etc. (MOUAD, 1996, 
p.5). 

 
 
 

As fotografias apresentadas ao longo da presente dissertação foram 

obtidas na obra literária, Índios do Brasil: do Centro ao Noroeste e Sul de Mato 

Grosso, publicado em 1944, Rondon, (1944, p.p.134-168). A obra é um acervo 

fotográfico sobre os trabalhos da Comissão Rondon e do SPILTN pelos sertões 

do Mato Grosso e, apresentam dentre outras imagens, o interior do posto 

indígena Rodolpho Miranda e os indígenas que ali viviam. Compreende-se que, 

embora as imagens elaboradas pela Comissão Rondon, SPILTN e outros 

órgãos do Governo Federal, possuíam uma intenção ideológica, visava 

apresentar à opinião pública o “brilhante” trabalho do governo por meio de seus 

aparelhos indigenista.  

Todavia são imagens que de alguma forma podem contribuir para uma 

releitura dos espaços, das indumentárias, dos rituais e até das dificuldades 

vividas pelos povos indígenas retratados pelos aparelhos de Estado acima 

citados.  
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1 OS INDÍGENAS ARIKÊMES. 

 

Esta seção objetiva apresentar, baseada em estudos efetivados por 

Rondon (1916), Roquette-Pinto (1950), e por arqueólogos e antropólogos como 

Miller (2009), Noelli (1996), as principais características indentitárias do grupo 

indígena pesquisado pela presente dissertação, os Arikêmes, além de 

apresentar a politica de territorialização desenvolvida pelo governo republicano 

a partir do ano de 1907, no sentido de agregar parte da região amazônica ao 

centro sul do país, dentro de um projeto de nacionalização das regiões mais 

remotas do território nacional. 

Os relatos de membros da Comissão Rondon como (SILVA, 1920), 

(MAGALHÃES, 1942), (RONDON, 1916), descrevem de forma detalhada os 

ataques que os Arikêmes sofriam por parte dos seringueiros e caucheiros, pelo 

fato de terem seus aldeamentos em áreas de exploração, como será visto mais 

adiante.  

 Dado o processo de estrutura social desenvolvido por esses indígenas a 

partir de sua internação no Posto Indígena Rodolpho Miranda no ano de 1914, 

culminando com a adoção de práticas sociais exógenas e com a dispersão dos 

mesmos pela região do atual estado de Rondônia, sobretudo a partir do 

abandono material do referido posto indígena, os trabalhos literários sobre o 

grupo são escassos.  

 Dessa forma, não se pode afirmar que existam indivíduos pertencentes 

ao aludido grupo que ainda se identifiquem como tal. Por outro lado não se 

pode, também, afirmar que esses indígenas foram extintos. 

É necessário observar-se que as ações predatórias desempenhadas ao 

longo dos ciclos econômicos pela Amazônia causaram um grande impacto 

social aos aludidos indígenas. Contudo, o modelo de tutela desenvolvido pelo 

Estado brasileiro, caracterizado, sobretudo, pela criação de postos e colônias 

indígenas, como será tratado mais adiante, parece ser responsável pela 

desestruturação sociocultural de várias etnias na Amazônia, dentre elas os 

Arikêmes. 
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O grupo indígena Arikêmes, está enquadrado etnicamente como 

pertencente ao tronco linguístico Tupi.  

Por Tupi, de acordo com Noelli, (1996, p. 9), “designa-se um tronco 

linguístico que engloba aproximadamente 41 línguas que se expandiram, há 

vários milênios, pelo leste da América do Sul (Brasil, Peru, Paraguai, Argentina 

e Uruguai). São designados também os falantes dessas línguas”. Dentre as 

línguas existentes no troco Tupi, observa-se que os Arikêmes fazem parte do 

grupo designado como Tupi-Arikém. A esta família pertencem os Arikêmes, os 

Karitiana e os Kabixiana, dos quais atualmente apenas os Karitiana mantém 

sua estrutura tribal, (ALAIN FABRE, 2005, p. 2). 

De acordo com Miller, (2009, p. 2), “o Proto-Tupi arqueológico e o Proto-

Tupi linguístico, originaram-se entre os rios Guaporé-Madeira e Aripuanã, local 

de surgimento de dez tradições arqueológicas das quais se destacam a 

tradição Proto-Arikém, pela precocidade da agricultura e terra preta desde 

5.210 +ou- 70 A.P6”. 

 Dessa forma: 

 

O sudoeste amazônico, aqui compreendido pela bacia do rio 
Madeira e afluentes (Aripuanã, Ji-Paraná, Guaporé entre outros), 
consiste em uma área de grande interesse para a arqueologia, como 
para ciências com as quais, por vezes, mantemos estreito diálogo, 
como a linguística e a etnologia. A importância da região relaciona-se 
principalmente à temática Tupi. Diversos modelos linguísticos 
apontam para algum local dessa região como centro de origem da 
língua Tupi, devido a grande concentração de famílias desse tronco 
que se encontram próximas umas das outras, indicando também uma 
profundidade temporal da ocupação desses grupos na região, 
(CRUZ, 2008, p. 13). 

 
 

Ainda de acordo com as pesquisas arqueológicas de Miller, (2009, p.3) 

“o Proto-Tupiarikém foi o mais precoce em relação aos demais em termos de 

agricultura, surgida há 5210 + ou – 70 A.P segundo o C14, mas a sua cerâmica 

só surgiu 2700 anos depois, aos 2500 + ou – 90 A.P”. 

As pesquisas arqueológicas e lingüísticas citadas acima foram 

efetivadas a partir da década de 1980, momento em que dentre os falantes da 

língua Tupi-Arikém só restavam os Karitiana.  

                                                             
6
 Antes do Presente 
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Os primeiros registros de contato entre os indígenas Arikêmes e a 

sociedade brasileira foram apresentados a partir das ações da Comissão 

Rondon no noroeste do Mato Grosso, com a implantação das Linhas 

Telegráficas Estratégicas do Mato Grosso ao Amazonas, ou seja, a partir do 

ano de 1909 quando uma equipe chefiada pelo próprio Tenente Coronel 

Rondon passa pelo rio Jamari em busca do rio Madeira, (RONDON, 1916, p. 

357). 

Segundo relatos de Rondon, acerca de seu primeiro contato com a 

região supracitada e os povos indígenas existentes na mesma: 

 

Mais para o ocidente, no rio Jamari, vivem os Arikêmes, que 
se distinguem pela sua índole pacífica. Desta nação não havia 
notícias: Rondon obteve as primeiras referências a ela em 1909, por 
seringueiros que se tinham estabelecido no curso inferior daquele rio. 
Em época anterior, havia os bolivianos invadindo suas florestas, 
obrigando-os a refugiar-se para as altas cabeceiras do conhecido 
afluente do rio Madeira. Aos bolivianos sucederam os brasileiros que, 
embora menos desumanos continuavam a persegui-los expelindo-os, 
com enorme mortandade de suas aldeias, (RONDON, 1916, p.357). 

 
 

O relato acima citado indica que já no início do século passado, as 

ações econômicas pela Amazônia, no caso o ciclo do látex, havia forçado os 

Arikêmes a uma readaptação social, forçando-os a buscarem novos locais para 

sobrevivência. A expansão das frentes de extração de látex e outras matérias 

primas já haviam feito suas primeiras imposições à cultura desses indígenas. 

Todavia, com base nas pesquisas arqueológicas de Eurico Miller (MULER, 

2009), realizadas durante a década de 1980, compreende-se que mesmo 

havendo um deslocamento territorial dos Arikêmes, é a mesopotâmia Jamari-

Jaci-Paraná o local onde os falantes da língua Tupi-Arikém se estabeleceram, 

pelo menos há 5000 anos antes do presente.  
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Figura 1: Mapa dos rios Candeias e Jamari e áreas ocupadas por 
indígenas Caritianas e Arikêmes (início do século XX). 

Fonte: MEIRELES, (1983, p. 139) 

 

A região representada pelo mapa acima , indica a área de concentração 

dos falantes da lingua Tupi-Arikén. Trabalhos como o de Miller (2009), 

apresentam essa região como área de terras pretas arquelógicas onde a 

agricultura Proto-Arikeme é muito precoce, com relaçao aos demais tupis da 

mesopotamia Ji Paraná – Aripuanã. 

As informações coletadas pela Comissão Rondon, tanto durante sua 

passagem pelo rio Jamari em 1909, quanto através do contato feito 

diretamente por Candido Rondon no ano de 1913, dão conta de que os 

Arikêmes eram um grupo indígena com aprofundado grau tecnológico e uma 

religião repleta de representações ritualísticas, (RONDON, 1916).  
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O conhecimento de Rondon, sobre a existência dos índios Arikêmes 

ocorreu informalmente, em conversas com seringueiros dos barracões do rio 

Jamari: 

Rondon obteve as primeiras notícias sobre os arikêmes no 
ano de 1909, quando de sua passagem pelo Jamari, por intermédio 
de seringueiros do baixo Jamari. Segundo as informações coletadas 
na época os bolivianos haviam invadido suas terras originais, 
obrigando-os a transferirem suas “malocas” para o alto Jamari, em 
um tributário chamado rio Massangana. (RONDON, 1916, p.357).  

 

De acordo com Magalhães (1941, p 131) “Sobre o nome tribal dos 

Arikêmes, na própria língua se denominam “Ahôpôvo”, contudo, os índios 

Urupás os chamam de “Arikêmes” como são conhecidos”. Dessa forma 

observa-se que a Comissão Rondon exerceu grande influência na divulgação e 

na nomeação desse povo, uma vez que em sua própria língua identificavam-se 

com outro nome.  

Com relação à autodenominação dos Arikêmes informa Rondon (1916, 

p. 186) “Quanto aos segundos, cujo verdadeiro nome é “Ahôpôvo” sendo o de 

Arikêmes é tirado do vocabulário Urupá”. Em outras palavras, a Comissão 

Rondon e o SPILTN optaram por adotar o nome mais conveniente, 

abandonando a forma utilizada pelo próprio grupo e, assim buscaram perpetuar 

essa forma que, provavelmente não era bem aceita pelos mesmos, uma vez 

que, era a forma utilizada por outro grupo indígena, os Urupás, para denominá-

los. 

Em 1909, quando a Comissão Rondon, passa pelo rio Jamari pela 

primeira vez, é informada que são constantes os ataques dos seringueiros aos 

índios Arikêmes (RONDON, 1916, p. 357).Em um de seus relatos Rondon 

afirma que solicitou aos principais seringalistas do rio Jamari, os irmãos Alfredo 

e Godofredo Arruda, que mudassem a forma como tratavam os Arikêmes, visto 

que compreendia que a amizade dos indígenas deveria ser conquistada, 

(RONDON, 1916, p.p. 357-358). 

Contudo, observa-se no mesmo relato, que os contatos pacíficos 

desenvolvidos a partir de 1909, entre os trabalhadores dos seringais dos 

irmãos Arruda e os índios Arikêmes se tornaram mais nocivos a esses 



30 
 

 

indígenas, que as relações conflituosas antes existentes, uma vez que os 

aldeamentos foram abertos e, passaram a surgir vários problemas sociais 

nessas comunidades indígenas. 

Dotados de admirável capacidade de assimilação, os 
arikêmes em poucos mezes tinha aberto as suas aldeias a todos os 
nacionais que os procuravam. Com rapidez incrível elles aprenderam 
a nossa língua, cujo uso lhe tornou quasi familiar, mesmo as 
mulheres, cousa que geralmente não se da com as tribus brasileiras, 
como as dos parecis, caiuás, terenas, bôrôros, nas quais só os 
homens consentem em manifestar conhecimento do português. Tão 
grande sociabilidade foi, porem, funesta aos arikêmes, porém as 
relações assim estabelecidas e que, infelizmente, não eram 
fiscalizadas e dirigidas por pessoas competentes, que se 
preoccupasse com os problemas de ordem moral, tanto mais 
ameaçadores quanto maior era a necessidade da nação aos 
contactos com elementos estranhos – deram resultado de fazer 
irromper entre elles epidemias atrozes, como a da syphilis e a do 
defuxo, que não tardaram a produzir formidável mortandade. Além 
disso, muitas crianças foram tiradas às suas famílias e levadas para 
as cidades, de sorte que, pouco tempo depois de entabuladas as 
primeiras relações pacíficas com os civilizados, já a tribu estava 
desorganizada e quase totalmente desbaratada, (RONDON, 1916, 
pp. 358-359). 

 

Salienta-se que o contato com os seringueiros conduziu os Arikêmes a 

adotarem novas formas de convívio social, tanto no interior dos aldeamentos, 

quanto nas relações com não indígenas. A comissão Rondon, por meio de seu 

comandante foi responsável pelos novos moldes sociais adotados pelos 

Arikêmes a partir de 1909, tendo em vista que a solicitação de Rondon aos 

irmãos Arruda, proprietários da maioria dos seringais do rio Jamari e seus 

afluentes, abriu um precedente histórico nos contatos entre seringueiros e 

Arikêmes, que até então eram basicamente belicosos. É explicitado no relato 

de Rondon, citado acima, que a abertura dos aldeamentos Arikêmes foi 

responsável inicialmente, pela adoção de hábitos nocivos a esses indígenas, 

acompanhados de epidemias, raptos de crianças, prostituição e outras mazelas 

que, provavelmente, podem ter enfraquecido o sistema de autoproteção dos 

mesmos, culminando com o ataque dos caucheiros em 1911, como será 

observado mais adiante. 

Além dos seringueiros, que estavam espalhados pelos inúmeros 

seringais do rio Jamari e seus afluentes, os Arikêmes passaram a partir de1911 

a sofrer ataques de caucheiros que penetravam em suas terras, (RONDON, 
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1916).  A exploração do caucho dependia do corte raso da arvore do caucho, 

de forma que, ao passo em que crescia a produção, as áreas de exploração 

iam ficando escassas dessa espécie vegetal, levando os caucheiros a entrarem 

em áreas de caça dos Arikêmes e também de outros grupos indígenas. 

Com relação à extração do caucho Euclides da Cunha faz o seguinte 

comentário: 

O caucheiro é forçadamente um nômade votado ao combate, à 
destruição e a uma vida errante ou tumulturária, porque a castilloa 
elástica que lhe fornece a borracha apetecida, não permite, como as 
heveas brasileiras, uma exploração estável, pelo renovar 
periòdicamente o suco vital que lhe retiram. É execepcionalmente 
sensível. Desde que a golpeiem, morre, ou definha durante largo 
tempo, inútil. Assim o extrator derruba-a de uma vez para aproveitá-la 
tôda. Atora-a, depois, de metro em metro, desde as sapopembas aos 
últimos galhos das frondes; e abrindo no chão, ao longo do madeiro 
derrubado, rasas cavidades retangulares correspondentes às 
secções dos toros, delas retira, ao fim de uma semana, as pranchas 
valiosas, enquanto os restos aderidos à casca, nos rebordos dos 
cortes, ou esparsos a esmo pelo solo, constituem, reunidos, o 
sernambi de qualidade inferior, (CUNHA, 2006, p.24). 

 

O processo predatório de localização e exploração de caucho ocorria 

paralelamente à extração de látex, sendo explorada por trabalhadores 

itinerantes, que não estavam atrelados a estrutura dos barracões de seringa. 

No ano de 1911, os caucheiros buscando desocuparem áreas de exploração, 

fazem um ataque aos quatro aldeamentos Arikêmes, causando a morte de um 

grande número de indígenas. 

O episódio é narrado por Rondon da seguinte maneira: 

 

Em começo de 1911 os sertanejos tiradores de caucho que 
iam se estabelecendo pelo Massangana começaram atingir as 
cabeceiras desse rio onde se achavam as aldeias Ariquemes. A 
perseguição a esses indígenas iniciou-se na mesma ocasião. No mês 
de junho, os caucheiros resolveram dar um assalto em regra contra 
as “malocas”. Guiados pelos trilhos abertos na floresta pelos próprios 
índios, conseguiram descobrir uma dessas “malocas”; cercaram-na 
favorecidos pela hora matinal em que operavam e, de improviso 
romperam o tiroteio fazendo chover sobre os assaltados. Homens, 
mulheres e crianças, só cuidavam em fugir loucos de pavor. Um índio 
de nome Ogunho, caiu vitimado pela fuzilaria assassina. “os 
assaltantes” de posse da aldeia saquearam-na, mas como o dia não 
foi suficiente para terminarem a obra cruel que haviam planejado 
voltaram no dia seguinte, com mais companheiros, separaram o que 
havia de bom e utilizável, e o que foi rejeitado quebraram-no, 
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deixando tudo assolado e reduzido a cinzas. (RONDON, 1916, 
p.186). 

 

O massacre promovido pelos caucheiros e as demais relações 

conflituosas entre esses índios e a comunidade extrativista do Vale do rio 

Jamari, ao que parece, produziu uma depopulação nas comunidades Arikêmes, 

uma vez que reduziu a população de 600 indivíduos para 60, (RONDON,1916, 

p.p 192-193). Naturalmente essa depopulação impossibilitaria uma 

reestruturação adequada do grupo devido ao número reduzido de indivíduos. 

Exemplos de depopulação são apresentados por Carolina Pacu de Araújo em 

sua dissertação: A Dança dos Possíveis: O Fazer de Si e o Fazer do Outro em 

Alguns Grupos Tupi, onde demonstra as consequências da diminuição 

populacional do tronco Tupi em Rondônia:                                                                                                                                                                                 

Como vimos anteriormente, em Rondônia está concentrada a 

maioria das famílias do tronco Tupi, embora, devido ao difícil 

processo de demarcação das terras indígenas, as populações não 

apenas perderam muito do seu antigo território como sofreram um 

forte declínio populacional decorrente de conflitos e das epidemias 

que se seguiram. Um exemplo da depopulação sofrida por todos os 

povos aliada a uma penosa demarcação do território é o que 

acontece na Terr Indígena do rio Guaporé onde há apenas 407 

habitantes e 10 etnias: Araju, Aikana, Aruá, Uari, Kanoe, Makurap, 

Mequém, Jaboti, Tupari e Arikapu, (.ARAÙJO, 2002, p.15). 

 

Todavia as tentativas com sucessos e fracasso de reorganização social 

de grupos indígenas após o processo de depopulção são inúmeros. Observa-

se em todos eles que a reelaboração cultural ou, a adoção de novos hábitos 

são imprescindíveis.  

Um exemplo de reelaboração cultural decorrente da depopulação é 

observado entre os Karitiana que, ainda no início do século XX buscaram 

novas práticas religiosas e matrimoniais: 

Também os Karitiana, últimos remanescentes de uma 
população maior pertencente à família Arikém, que, como vimos, 
engloba outras línguas atualmente extintas. [...] Os Karitiana sofreram 
um declínio populacional atroz que impulsionou uma endogamia 
exacerbada, cujo resultado é o de que praticamente toda população 
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Karitiana atual descende de um único chefe chamado Antônio Mores. 
Atualmente, vivem na terra Indígena Karitiana no Rio das Garças, 
entre os Rios Candeias e Jaci Paraná, sua aldeia fica próxima à 
cidade de Porto Velho e, no ano de 2001, os Karitiana somavam 206 
pessoas, (. ARAÙJO, 2002, p.p 20-21).. 

 

No ano de 1913, devido aos ataques dos caucheiros e ao rapto de 

crianças das comunidades Arikêmes, ocorreu o primeiro contato direto entre o 

Estado brasileiro e os Arikêmes. Desde o ano de 1910, como se observará 

mais adiante, o governo nacional cria o SPILTN – Serviço de Proteção aos 

Índios e Localização de Trabalhadores Nacionais e, Candido Rondon, é 

escolhido para chefiar o referido órgão, (GAGLIARDI, 1989).   

Dando sequência ao processo de instalação do SPILTN, Rondon 

desloca-se para Manaus onde é informado que na cidade de Belém havia 

algumas crianças Arikêmes sob poder de seringalistas que ali moravam. De 

posse das informações solicita apoio da força pública e resgata as crianças 

indígenas levando-as pessoalmente para o rio Massangana, no Mato Grosso, 

onde restituiria as crianças as suas famílias. Inicialmente, Rondon resgata em 

Belém apenas duas crianças. Contudo, ao longo do trajeto pelos rios Madeira e 

Jamari, enquanto conduzia essas crianças de volta à suas aldeias, recebeu 

informações sobre outras crianças sob o poder de famílias de seringueiros da 

região. (RONDON, 1916, p.p 189-190). 

Conseguindo este objetivo, sahi de Manáos, tomando o rumo 
do Jamary. Enquanto subia o Madeira, de todos os lados me 
chegavam denúncias de que várias famílias retinham em seu poder 
muitas crianças Arikêmes . Então, eu as procurava, tomava-as 
commigo e continuava a viagem, conduzindo-as para suas aldeias, 
que ia resolvido a reconstruir e proteger, (RONDON, 1916, p. 190). 

 

 O relato demonstra claramente que havia o interesse por parte das 

comunidades extrativistas da região, em suprimir o grupo Arikêmes, certamente 

os rumores dos massacres promovidos pelos caucheiros apontavam para uma 

possibilidade inédita: a desocupação definitiva de quatro aldeamentos no Alto-

Massangana, onde havia grandes quantidades de florestas intocadas.  

Continuando com o relato, Rondon identifica as crianças Arikêmes e o 

estado em que se encontravam: 
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Dentre essas crianças, as de nome Parriba, Paróia e Antina, 
foram-me entregues em estado de doença tão grave, que, ao 
chegarmos ao acampamento do Torno Largo, no Jamary, tive de as 
deixar entregues aos cuidados do médico da Commissão. Do 
acampamento continuei viagem, rio acima, levando os meninos 
Opuna e Patama. No dia 8 de março tomei e uma lancha de 
seringueiros que navegava aguas abaixo, um gruo de 16 índios, entre 
os quaes estava a mãe daqueles meninos. A pobre mulher pareia ter 
enlouquecido de alegria ao rever os filhos, que lhe haviam sido 
arrebatados e que ella julgava perdidos para sempre, (RONDON, 
1916, p. 190).  

 

Pelo relato de Rondon é possível abstrair a ideia de que, embora os 

assédios tenham sido severos contra os Arikêmes, os mesmos buscavam se 

adaptar à nova realidade, provavelmente por meio de acordos com os 

extrativistas que, certamente, forçava-os a adoção de práticas exógenas. Mais 

adiante será analisado o caso do menino Parriba, um dos resgatados por 

Rondon, que foi entregue, segundo informações do próprio Rondon, 

voluntariamente por seu pai para ser criado aos moldes da comunidade não 

indígena, sendo levado para o Rio de Janeiro pelo SPILTN.  

Foi o contato ocasionado pela condução das crianças Arikêmes à suas 

famílias que possibilitou ao Estado, por intermédio de Rondon, uma visão mais 

abrangente desses indígenas, o que foi manifestado publicamente em uma 

palestra realizada no teatro Phenix, na cidade do Rio de Janeiro, pelo próprio 

Rondon nos dias 5,7 e 9 de outubro de 1915. A visita do aludido militar aos 

quatro aldeamentos Arikêmes, já destroçados, no ano de 1913 propiciou uma 

mensuração de várias características sociais dos aludidos indígenas como: 

religião, aspectos mortuários, arquitetura, cerâmica, alimentação, técnicas de 

processamento de alimentos, aspectos físicos, pinturas e adornos corporais, 

(RONDON, 1916). 

Outros relatos sobre os Arikêmes foram elaborados após a divulgação 

dos levantamentos etnográficos de Rondon, sendo os principais: Roquette-

Pinto (1950), Magalhães (1941), Meireles (1983). Todavia, os comentários de 

Rondon gerados a partir de sua visita aos aldeamentos Arikêmes em 1913 

serão norteadores para a análise dos aspectos culturais desses índios, 

sobretudo no período anterior a tutela do SPILTN. 
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O quadro observado por Rondon ao chegar aos aldeamentos, retratava 

uma sociedade que tentava emergir de uma guerra que não haviam criado; de 

uma série de ataques armados que causaram um massacre indizível e, 

sobretudo do constante assedio de uma sociedade que, em busca de lucros 

econômicos visava a extinção dos referidos indígenas: 

[...] as roças e os paioes de mantimentos, mettidos a saque e 
roubados; as mulheres, raptadas e violadas; as crianças, arrebatadas 
e levadas para longe; doenças até então desconhecidas haviam 
surgido e iam causando mortandades nunca vistas; emfim, a tribu 
que, no momento de entrar em relações com os seringueiros, seria 
pelo menos de 600 almas, agora dificilmente poderia reunir 60 
pessoas, (RONDON, 1916, p.p 192-193). 

 

Continuando com o relato sobre os Arikêmes Rondon passa a 

apresentar a estrutura tribal dos Arikêmes, pelos aspectos físicos de suas 

tabas e pela sua organização política:  

No seu território assolado, de entre o Massangana e o 
Candeias, existiam ainda, ao tempo da minha visita, quatro aldeias. 
Estive nas que eram dirigidas pelos chefes, ou upós, Titunha, Pioia e 
Curaki; a outra, que não vi, era governada pelo upo Pindura. Cada 
uma consta de três grandes habitações e um Pujico, ou rancho, 
destinado a guardar os objetos de culto religioso da nação, 
(RONDON, 1916, p.p 192-193). 

 

Dentre as características culturais dos Arikêmes, Rondon faz uma serie 

de considerações inéditas, sobre a religiosidade desses índios e as 

particularidades de seu culto, que ao que se pôde observar era restrito aos 

homens, pelo menos no interior do Pujico, que era o templo. 

Digno de nota é o fato de o aludido culto ter como personagem central, 

como relatado por Rondon, os restos mortais de um herói do grupo indígena 

citado.  

Já alludi ao Pujico ou palhoça especialmente consagrada ao 
culto religioso dos Arikemes . Direi agora em que elle consiste. Ao 
entrar numa dessas casas, vê-se uma rêde (erembê) de tecido de 
algodão, cuja alvura excepcional se percebe logo ser mantida 
cuidadosa e intencionalmente. A rêde esta extendida na direção da 
cumieira do Pujico, carregada de enfeites de pennas de arara 
vermelha e de penduricalhos de conchas polidas, em forma de 
triângulos esphericos. Do tecto pende sobre Ella um couro de onça 
pintada, distendido por meio de varas, e cheio de enfeites de pennas. 
Ainda no tecto, veem-se cuias de beber Tótó; pauzinhos de ferir fogo, 
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amarrados em cordões; uma pedra escura, polida, figurando um 
triedro espherico; um machado pequeno, Pute-Ejau, de pedra; e 
muitas conchas polidas. Nas paredes, há feixes de flechas e arcos 
velhos, que pertenceram a algum antigo morador da aldeia; e mais 
outras flechas, de ponta de taquara, parecidas com as que usam os 
Caripunas e os Parintintins, aos quais foram, provavelmente, tomadas 
em guerra. O objeto principal deste recinto acha-se, evidentemente, 
na rêde. No emtanto, o primeiro exame nada mais deixa perceber do 
que dois volumes, um comprido e outro a figura de um barrete, 
terminado em ponta e tão grande que posto sobre qualquer cabeça, 
desceria pelo rosto até o queixo. Ambos os volumes estão 
cuidadosamente enrolados em larga folha de líber, ou entre casca de 
certa arvore, denominada pelos índios de Evotuera. O volume 
comprido, acha simplesmente deposto no fundo da rêde; o outro 
porém, esta costurado nella, de modo a ser mantido com a parte 
superior para cima. Dos dois volumes, tão zelosamente guardados, 
um, o comprido, encerra os ossos do corpo de um heroe Arikeme; e o 

redondo contém sua caveira
7
. Examinando agora com maior cuidado 

o Pujico, reconhecemos estarem alli conservados todos os despojos 
do heroe: os cabellos, divididos em dois chumaços, pendem 
exteriormente de cada lado da rêde, e os dentes, no interior de um 
pequeno cesto, ou chiropamo-ita, dependuram-se no tecto sobre o 
mesmo leito mortuário, (RONDON, 1916, p.p 192-193). 

 

Observa-se que a utilização de uma oca destinada à religiosidade não 

ocorria, entre os indígenas do Noroeste do Mato Grosso, apenas entre os 

Arikêmes. Outros dois grupos, os Parecis e os Kepikiri-Uats, também utilizavam 

casas religiosas. Contudo, apenas os Arikêmes apresentavam um culto 

baseado na figura de um herói tribal, (RONDON, 1916, p.193). 

A estrutura religiosa dos Arikêmes, contendo um templo destinado à 

guarda de materiais ritualísticos e do corpo do herói pode ter sido adotada pela 

aproximação com outros grupos indígenas de tradição Tupi-Guarani, como é o 

caso dos Kepikiri-Uats, citados acima.  Sabe-se que sua língua possuía muitos 

elementos exógenos, embora fosse inicialmente classificada como Xapacura e 

posteriormente como pertencente ao tronco Tupi, conforme afirma Metraux 

(1948, p. 407) “The Arikem have been erroneously classified as Chapacuran, 

Nimuendaju (1925), however, has proved that they belong to the Tupi-

Guaranian family, even if their dialect contains many foreign elements”. 

Naturalmente se ocorreram influências externas nos aspectos linguísticos, 

podem ter ocorrido em outras características culturais, como a religião. 

                                                             
7
 Quando Rondon utiliza o termo “caveira”, provavelmente está se referindo ao crânio do herói, 

uma vez que já fez referência aos demais ossos do esqueleto. 
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Com relação à estrutura residencial dos Arikêmes observa-se que as 

casas possuíam morfologia semelhante a uma carapaça de tatu com apenas 

uma abertura, destinada à entrada e a saída dos ocupantes, a porta possuía 

1,70m de altura e 0,60m de largura, o arcabouço da residência era constituído 

de seis esteios dispostos em dois grupos localizados nas extremidades da 

construção. Ligando os dois grupos de esteios levanta-se uma cumeeira e, 

sobre a cumeeira formam-se arcos a partir da disposição de varas flexíveis que 

irão formar a base do telhado, que é coberto por folhas de coqueiro dispostas 

em diagonal sobre as varas que serviram como suporte da cobertura. O interior 

dessas ocas observa-se a presença de redes de dormir, inúmeros vasos de 

barro, cestos e demais artefatos da indústria Arikêmes. No interior da oca são 

vistos também as sepulturas dos habitantes já mortos, que são sepultados 

embaixo de suas redes, (RONDON, 1916, p.192). 

As informações divulgadas pelo SPILTN, por intermédio de Candido 

Rondon, como já salientado anteriormente, possibilitaram algumas releituras 

sobre os aspectos culturais desses índios por alguns autores que estavam 

diretamente ligados ao processo de formação da recém-criada República, 

geralmente indivíduos ligados ao Apostolado Positivista como Amilcar Botelho 

de Magalhães e Edgar Roquette-Pinto. Dentre os comentários sobre os 

Arikêmes, feitos por Rondon (1916), acerca da primeira passagem da 

Comissão pelo rio Jamari, é comum observar-se referencias sobre a 

localização do aludido povo indígena, algumas características sociais, que 

foram, inicialmente, repassadas por seringueiros e seringalistas. Todavia, 

informações mais contundentes só foram possíveis a partir do ano de 1913 

quando, já chefiando o SPILTN, Rondon vem até o rio Massangana e conhece 

em lócus a situação dos Arikêmes: 

 Cometerá grave erro quem concluir que estes índios já 
abandonaram os hábitos de sua primitiva civilização. Ao contrário 
disso, ainda se conservam fieis a essas antiguidades que 
caracterizam a sua vida de povo autônomo, no meio da intrincada 
floresta de nações selvagens que existiam no grande território do 
velho Pindorama. [...] era notória a utilização de cerâmicas 
domesticas e cerâmicas rituais, inclusive com a confecção de vasos 
muito grandes, com capacidade de mais de 40 litros, apesar de não 
usarem roupas, sabiam tecer algodão do qual faziam redes para 
dormir, (MAGALHÃES, 1942 p.341-342). 
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Outra técnica utilizada entre os Arikêmes era a fabricação de ralos para 

macaxeira, a partir da raiz da pacheubinha que é uma espécie de palmeira 

endêmica da Amazônia. De uma forma muito engenhosa cavavam em torno da 

planta retiravam a parte radicular do tronco e, cortando as raízes faziam um 

ralo com a superfície abrasiva que resultava. Outros grupos indígenas da 

região faziam ralos enfiando grandes espinhos em um pedaço de madeira 

macia, depois quebravam a parte dos espinhos que ficavam expostas e desta 

forma obtinham, com a parte que penetrava na madeira, uma superfície muito 

abrasiva que serviria como ralo. Para a trituração de grãos, abriam sulcos em 

toros de madeira que eram utilizadas horizontalmente, depois escolhiam um 

pedaço de laje e forma de “meio disco” que coubesse no sulco aberto, dessa 

forma enchiam o sulco de grãos e, utilizando a laje os trituravam 

(MAGALHÃES, 1942, p.342). 

Para processar grãos utilizavam também um pilão muito singular, assim 

descrito: 

Para triturar grãos, abrem em toras de madeira os cochos em 
que damos comida ou água ao nosso gado. Arranjam uma laje 
bastante pesada, com a forma geral de meio disco, cujo diâmetro e 
espessura sejam pouco menores do que o comprimento e a largura 
daquela escavação. Nesta colocam os grãos, e assentada sobre eles, 
pelo diâmetro, com a linha curva para cima, a laje. Uma índia, com as 
duas mãos apoiadas sobre a parte superior daquela pedra, imprime-
lhe um movi mento de vaivém, fazendo-a oscilar para um e outro lado 
do plano vertical determinado pelo eixo do cocho. Obtém-se as sim o 
rolamento da superfície longitudinal da pedra sobre as sementes que, 
comprimidas contra as paredes do cocho, são moídas, (RONDON, 
1916a, p.221). 
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Figura 2: Ilustração do processo de trituração de grãos acima citado. 

 

Fonte: MATRAUX, (1948, p.443) 

 

Os homens usavam cavilhas de madeira ou plumas nos furos das 

orelhas. Não furavam o septo nasal nem os lábios como seus vizinhos, os 

urupás. O sepultamento usual dos Arikêmes ocorria no interior das casas, sob 

as redes, modo comum entre os Tupis da região do Rio Ji-paraná e outros 

povos indígenas da Amazônia. Embora o pujico se apresente como uma 

espécie de templo, apropriado para rituais para os homens, com aspectos 

religiosos originais, observa-se que outras tribos da região (os parecis e os 

Kepiquiri-uats), também apresentavam casas religiosas, (ROQUETTE-PINTO, 

1950, p.286). 

De acordo com Roquette-Pinto (1950, p 285) “Os membros da Comissão 

Rondon não puderam precisar se os Arikêmes praticavam o endocanibalismo8 

(que existe em outras ordens da família Pano)”. Tal questionamento ocorre 

pelo fato de terem sido encontrados pelos membros da Comissão Rondon em 

algumas das suas cestas, ossos carbonizados o que poderia indicar a ingestão 

das cinzas dos guerreiros nos rituais de sepultamento.  

Além das informações etnográficas, divulgadas por Rondon, Roquette-

Pinto, Amílcar Botelho de Magalhães, Curt Nimuendaju elaborou um mapa 

                                                             
8
 Termo utilizado para demonstrar o hábito de alimentar-se de restos mortais de indivíduos do 

mesmo grupo. Seria mais adequado a utilização do termo endoantropofagia. 



40 
 

 

etno-histórico no ano de 1944 para o Museu Nacional, onde apresentava 

inúmeros povos indígenas do território nacional, identificando-os quanto às 

especificidades territoriais e linguísticas. O aludido mapa, intitulado “Mapa 

Etno-histórico do Brasil e Regiões Adjacentes”, demarcava dentro de um 

quadro alfanumérico a localização geográfica dos grupos indígenas do país e, 

de acordo com um esquema de cores, determinava a família linguística de 

cada grupo, (IBGE, 1987). 

De acordo com Rodolpho Pinto Barboza, Cartógrafo do IBGE, 

Nimuendaju já havia desenhado o mesmo mapa para outras instituições, antes 

do Museu Nacional: 

Ao desenhar o último traço sobre o papel conson de seu 
mapa Etno-Histórico para o Museu Nacional em 1944, Curt 
Nimuendaju, na realidade, repetia este gesto pela terceira vez, já o 
fizera em idêntico mapa para o Museu Goeldi, em 1943 e, no ano 
anterior , para o Smithsonian Institution, (BARBOZA in: IBGE, 1987, 
p19) 

 

Abaixo se observa um recorte do mapa de Curt Nimuendaju, 

contemplando a região onde atualmente encontra-se o estado de Rondônia, 

grifado em amarelo, a referência aos índios Arikêmes. Na legenda do aludido 

mapa a cor amarela corresponde ao trono linguístico Tupi. Optou-se por não se 

apresentar o mapa completo, uma vez que devido ao formato não seria 

possível uma boa leitura do mesmo. 
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FIGURA 3: Recorte do Mapa Etno-Histórico de Curt Nimuendaju, 

apresentado ao museu Nacional em 1944. 

Fonte: IBGE, (1987, p.95). 

 

Figura 4: Legenda do Mapa Etno-Histórico de Curt Nimuendaju, 

apresentado ao museu Nacional em 1944. 

Fonte: IBGE, (1987, p.95). 
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Todas as características identitárias dos Arikêmes, apresentadas pelos 

autores pesquisados, dão conta de um povo que apesar das dificuldades 

vividas pelas constantes imposições de novos moldes culturais advindos da 

comunidade extrativista da região, lutam pela manutenção de suas 

características culturais, lutam pela permanência e coesão do grupo. Dessa 

forma, é a manutenção de determinados costumes como a religião, as 

beberagens, a cerâmica, os adornos corporais, mantidos mesmo após o ataque 

de 1911 citado anteriormente que, identificam um forte desejo pela 

permanência desses aspectos indentitários. 

Por outro lado, adoção de novos hábitos e, em alguns casos a 

reformulação de aspectos culturais, apontam para uma tentativa de 

sobrevivência do grupo, ante os constantes assédios das comunidades não 

indigenas. 

Informa (HALL, 2006, p.p. 38-39): 

[...] a identidade é realmente algo formado, ao longo do 
tempo, através de processos inconscientes, e não algo inato, 
existente na consciência no momento do nascimento. Existe sempre 
algo "imaginário" ou fantasiado sobre sua unidade. Ela permanece 
sempre incompleta, está sempre "em processo", sempre "sendo 
formada". As partes "femininas" do eu masculino, por exemplo, que 
são negadas, permanecem com ele e encontram expressão 
inconsciente em muitas formas não reconhecidas, na vida adulta. 
Assim, em vez de falar da identidade como uma coisa acabada, 
deveríamos falar de identificação, e vê-la como um processo em 
andamento. A identidade surge não tanto da plenitude da identidade 
que já está dentro de nós como indivíduos, mas de uma falta de 
inteireza que é "preenchida" a partir de nosso exterior, pelas formas 
através das quais nós imaginamos ser vistos por outros.  

 

No caso dos Arikêmes, novas relações sociais advindas do isolamento 

no Posto Indígena Rodolpho Miranda, a partir do ano de 1914 passaram a 

fazer parte de sua realidade. Os contatos constantes com funcionários do 

posto, atividades estranhas ao cotidiano dos mesmos, contato com outros 

grupos indígenas, vão paulatinamente conduzindo à adoção de hábitos comuns 

aos não indígenas e a imposição de uma nova realidade social que, terminam 

forçando a uma mudança no caráter indenitário do grupo. A adoção de uma 

identidade nacional em detrimento de uma identidade étnica.  
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Em grupos indígenas que buscam em sociedades não indígenas, 

permeadas por uma identidade nacional, os acordos necessários à sua 

sobrevivência, como assistência médica, defesa territorial, relações 

econômicas, pode haver uma adoção da nacionalidade, sem prejuízo da 

identidade étnica, (OLIVEIRA, 2000, p.17). Todavia, exemplos como o dos 

Arikêmes, após seu isolamento no Posto Indígena Rodolpho Miranda, as 

imposições de identidade nacional eram constantes, o que conduziu a adoção 

de novas características indentitárias e a necessidade de uma reelaboração 

cultural.  

1.1 AS RELAÇÕES ENTRE OS ARIKÊMES E AS FRENTES EXTRATIVISTAS 

 As relações das frentes extrativistas da Amazônia com os povos 

indígenas dessa região, sobretudo a partir do final do século XIX, com o 

advento da exploração racional do látex foram pautadas pela violência. 

 

Movida pelo alto preço que a borracha alcançava no mercado 
externo, a frente de expansão mercantil atuava com extrema violência 
sobre as populações nativas dessa parte do país. Os indígenas que 
por ventura habitassem os lugares onde havia o caucho e a 
seringueira eram rapidamente expulsos, ou então subordinados ao 
trabalho de extração do látex. Se alguma resistência houvesse por 
parte dos indígenas, eram estes eliminados a bala pelos invasores, 
(GAGLIARDI, 1989, p.91). 

 
 

Na região do rio Jamari e seus afluentes como veremos mais adiante, a 

realidade não foi diversa. Com a instalação dos seringais pela região aos 

principais grupos indígenas estavam em rota de colisão com as empresas 

extrativistas. 

 O início da exploração do potencial extrativista do rio Jamari ocorreu 

ainda no período colonial pela coroa portuguesa a partir da expedição liderada 

pelo sargento-mor Luís Fagundes Machado, que a serviço da província do Pará 

no ano de 1794, juntamente com o sertanista João de Souza de Azevedo e o 

piloto Antônio Nunes de Souza chefiava um grupo de 150 homens (SILVA, 

1920).  

O sertanista João de Souza de Azevedo, por ser também comerciante, 

já havia vindo à região compreendida entre a foz do Jamari e a cachoeira de 

Santo Antônio, em busca de sementes de cacau. Os habitantes do Pará já 
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colhiam as sementes de cacau dessa região que eram de boa qualidade e em 

grandes quantidades. Todavia os exploradores só se aventuravam à colheita 

dessa essência vegetal, depois que formavam grupos compostos de, no 

mínimo, quatro batelões, pois temiam ataques dos índios da região, 

principalmente dos muras (CORREA FILHO, 1969). 

O nome do rio Jamari advém de uma cabaça chamada jamarú, utilizada 

vastamente pelos indígenas da região para confecção de cuias e outros 

utensílios domésticos e rituais. É vastamente conhecido por inúmeros autores, 

o grande potencial de produção das florestas que estão às margens deste rio 

Jamari e seus afluentes. O referido rio é um dos maiores afluentes do Madeira 

pela margem direita e tem sua foz cerca de 30 quilômetros abaixo da cidade de 

Porto Velho.  Os afluentes diretos do rio Jamari são os rios Canaã, Branco, 

Massangana, Preto, Candeias e Verde, (SILVA, 1920, p. 5). 

Com o aumento da demanda por látex a partir da segunda metade do 

século XIX, devido ao início da exploração industrial dessa seiva vegetal, o 

mercado consumidor, no caso as indústrias inglesas e americanas, se 

ressentiram da falta de mão de obra na região amazônica. Dessa forma o 

Governo brasileiro pressionado pela demanda crescente e, servindo-se da 

grave seca pela qual atravessava o nordeste brasileiro, inicia uma grandiosa 

propaganda, fomentando a vinda de trabalhadores nordestinos para a região. 

Estes dados indicam que dois fatores foram responsáveis pela imigração de 

nordestinos para a Amazônia nas últimas décadas do século XIX: em primeiro 

plano a elevação dos preços do látex e, em segundo a grande seca pela qual 

passava o nordeste brasileiro. As necessidades de sobrevivência que 

trouxeram cerca de 158 mil nordestinos para a Amazônia entre 1877 e 1900, 

forçaram o aumento populacional da região permeado por uma gama de 

aspectos culturais advindos da região Nordeste de onde vieram a maioria dos 

trabalhadores envolvidos no primeiro ciclo do Látex, (BENCHIMOL, 1977).  

A tabela estatística apresentada abaixo demonstra um quadro 

ascendente no volume de trabalhadores vindos do Nordeste para Amazônia 

entre os anos de 1877 e 1900, identificando que possivelmente, devido ao 

aumento do valor do látex in natura e ao consequente aumento de seringais no 
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vale amazônico. A opção pela vinda para a Amazônia em detrimento ao 

abandono das terras nordestinas atingidas por um forte período de estiagem 

era uma opção interessante para estes nordestinos. 

 

Tabela demonstrativa da imigração de trabalhadores nordestinos para os 
seringais da Amazônia a partir do ano de 1877. 

 

Ano Quantidade 

1977 4.610 
1878 15.300 

1892 13.593 

1893 7.380 

1894 4.443 

1895 9.092 

1896 7.686 

1897 7.312 

1898 25.862 

1899 17.045 

1900 45.792 

  
Total 158.125 

Fonte: BENCHIMOL, (1977, p. 181) 

 

O elevado número de trabalhadores apresentados no quadro acima, 

certamente mudou os quadros estatísticos da Amazônia a partir da exploração 

comercial do látex. Não somente a densidade demográfica foi alterada com a 

chegada desses trabalhadores para a região, mas os hábitos de vida, a 

paisagem, e as relações sociais. 

Houve, é certo, subordinação, mais sem o caráter 
exclusivamente biológico, semelhante ao que ocorre nas sociedades, 
vegetal e animal. Isto porque o homem, embora preso a certas 
condições mesológicas, age num plano superior aos vegetais e 
animais infra-humanos. Enquanto estes se organizam em nível 
biótico, o primeiro eleva-se ao nível de uma cultura baseada na 
comunicação e no consenso (TOCANTINS, 1982, p. 101). 

 

No final do século XIX com a expansão das áreas de exploração do 

Ciclo do Látex a ocupação do Noroeste do Mato Grosso, atual estado de 
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Rondônia, apresentava-se como uma solução viável para a expansão de áreas 

produtoras, (PINTO, 1993, p.103). 

A região do vale do rio Jamari passou a ser ocupada por vários 

seringais. Dentre os seringais mais famosos podemos citar o seringal Bom 

Futuro, de propriedade dos irmãos Alfredo e Godofredo Arruda, (SILVA, 1920, 

p.8). 

O maior Barracão deste seringal, barracão Repartimento, estava 

próximo ao local onde hoje se localiza um dos bairros do Município de 

Ariquemes. Nas proximidades do Barracão Repartimento havia outro barracão 

chamado Papagaio onde já no final do século XIX iniciou-se uma vila que 

posteriormente transformou-se na Vila de Ariquemes, hoje município de 

Ariquemes.(SILVA, 1920, p.8). 

Na maior parte do rio Jamari e afluentes, no primeiro ciclo da borracha, 

os seringalistas mais proeminentes eram os irmãos Alfredo e Godofredo 

Arruda, que visando à consolidação de seus domínios sobre uma extensa faixa 

de terra para a exploração do látex apoiaram o então, tenente-coronel Candido 

Rondon no sentido de “pacificar” os índios Arikêmes, (LEONEL, 1995).  

No ano de 1910 o então tenente Otavio Felix Ferreira e Silva, tendo sido 

colocado a serviço da CLEMGA, foi designado para fazer o levantamento dos 

principais aspectos geográficos e sociais do rio Jamari, (SILVA, 1920, p. 5). 

Dentre os aspectos analisados por Otavio Felix, chama à atenção o 

levantamento demográfico dos seringais do Jamari e seus afluentes, pois foi 

feito através da pesquisa nas contas correntes dos seringueiros, que era parte 

da movimentação financeira dos seringais.   

Dessa forma, embora imprecisa, era muito próxima da realidade, pois os 

seringalistas faziam levantamentos nas colocações periodicamente a fim de 

saber se os seringueiros não vendiam pelas de borracha aos regatões, que 

eram comerciantes que sobreviviam do comercio pelos rios amazônicos.  

 Observa-se que o número de trabalhadores dos seringais e moradores 

das pequenas vilas da região formava uma população de cerca de duas mil 
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pessoas, sem contar os trabalhadores itinerantes, o que para época era um 

número considerável de habitantes, tendo em vista a baixa densidade 

demográfica da Amazônia, observada até nos dias atuais, (SILVA, 1920, p.24). 

O quadro demográfico é bastante informativo, pois além de apresentar o 

número de habitantes, apresenta o nome dos seringais do rio Jamari, além de 

uma amostragem evidenciando o número de homens, mulheres e crianças. 

 

Tabela com o levantamento estatístico feito pelo tenente Otávio Felix no 
ano de 1910. 

Seringais Homens Mulheres Crianças 

Bom Futuro 270 94 95 
Papagaios 30 9 8 
Rio Branco  202 45 28 
Paraíso 45 12 28 
S. Carlos 50 25 22 
S. Joaquim 25 17 22 
Conceição 35 9 8 
Providência  12 2 1 
S. Pedro 9 - - 
S. Marcos 
Botica 
Monte Christo 
Boa Esperança 
Belchor 
Rio Preto 
Rio Pardo 
Canaan 
Massangana9 
Cachoeira de Samuel 

6 
21 

3 
5 
- 

70 
122 
120 
180 
62 

3 
8 
1 
3 
- 

25 
48 
40 
52 
17 

6 
3 
1 
2 
- 

15 
20 
26 
31 
12 

 

Soma 1282 410 307 

Fonte: SILVA, (1920, p. 24). 

 De acordo com o levantamento demográfico acima apresentado, 

observa-se que o número de seringueiros pela região do rio Jamari era 

razoável e, naturalmente entrariam em choque com os grupos indígenas 

durante a extração do látex. 

Não existem relatos explícitos do trabalho compulsório de indígenas 

Arikêmes nos seringais do rio Jamari. Todavia, em um texto referente à criação 
                                                             
9
 De acordo com Rondon (1916, p, 189) esse seringal era alocado nas proximidades dos 

aldeamentos Arikêmes. 
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do Posto Indígena Rodopho Miranda, pode-se deduzir que essas práticas 

ocorriam. Conforme Leonel (1995, p. 71) “Rondon fez recolher ao seu abrigo 

todos os índios escravizados ou desprotegidos e sujeitos a maus tratos [...] Era 

gente que passava dos trabalhos forçados dos barracões para os trabalhos 

suaves de um Posto Indígena”. 

As informações contidas nessa seção apresentam indícios de que desde 

o ano de 1913, quando Rondon faz o primeiro contato direto com os índios 

Arikêmes, já havia transformações na estrutura sociocultural desses indígenas.  

Com a abertura dos aldeamentos ao contato com os seringueiros dos 

rios Massangana e Jamari, uma serie de hábitos nocivos foram introduzidos 

nas comunidades. Contudo, como será abordado na quarta seção, são as 

relações sociais desenvolvidas no interior do Posto Indígena Rodolpho Miranda 

que irão impor aos Arikêmes a necessidade de maiores transformações em sua 

cultura. 
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2  A COMISSÃO RONDON E OS CONTATOS INTER ÉTNICOS 

 

A Partir do ano de 1909, o noroeste do Mato Grosso, atual estado de 

Rondônia, que se destacava como grande produtor de látex passou a sentir a 

presença mais efetiva do Estado brasileiro, sobretudo no que tange ao 

processo de territorialização, por intermédio da instalação de linhas 

telegráficas.  

As ações do Estado brasileiro sobre o Noroeste do Mato Grosso, no 

início do século XX serão marcadas pela presença de dois órgãos federais que 

irão interferir amplamente na organização sócio política da região e, no 

processo de governo dos povos indígenas, trata-se da CLTEMGA e do 

SPILTN.  Salienta-se que a região em questão, compreende atualmente parte 

do estado de Rondônia, onde se desenvolveu a pesquisa que culminou com a 

presente dissertação. 

Desde o ano de 1907 o Governo Federal, visando propiciar uma 

integração mais efetiva entre a Amazônia e as regiões mais desenvolvidas do 

país, determinou a estruturação de uma comissão destinada a construção de 

uma linha telegráfica ligando a cidade de Cuiabá à vila de Santo Antônio do 

Madeira, ambas no estado do Mato Grosso. Trata-se da Comissão de Linhas 

Telegráficas Estratégicas do Mato Groso ao Amazonas – CLTEMGA:  

Abria-se ao telégrafo uma função de natureza nova, como 
auxiliar da administração pública, um mecanismo rápido e eficiente 
para tornar visível e atuante, em todo território nacional, o poder e a 
autoridade do governo da República, permitindo-lhe uma “prudente 
administração regional” e a posse efetiva de vastas porções das 

nossas fronteiras, (MACIEL, 1998, p.72) 

 

Os trabalhos iniciados no ano de 1907 estenderam-se até o ano de 

1915, quando a derradeira estação telegráfica do projeto, foi instalada, na vila 

de Santo Antônio, (MAGALHÂES, 1942). Para chefiar a comissão foi designado 

o então, tenente coronel da arma de engenharia do Exército Brasileiro Candido 

Mariano da Silva Rondon, que já possuía experiência em trabalhos similares 

sob o comando do major Gomes Carneiro, (VIVEIROS, 1958).  
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A fase inicial da construção das linhas telegráficas do Mato Grosso ao 

Amazonas, compreendida pelo levantamento geográfico e etnográfico da 

região pôde evidenciar a existência de vários grupos indígenas que ainda não 

haviam estabelecido contatos com não indígenas, além de outros grupos que 

eram alvos constantes dos ataques de seringueiros e caucheiros por se 

encontrarem em áreas de implantação de seringais, (VIVEIROS, 1958).  

É justamente nessa primeira fase, 1907 - 1909, que a CLTEMGA, 

amplamente conhecida como Comissão Rondon, adentra a região que 

atualmente forma o estado de Rondônia. Nessa região, além do contato com 

povos indígenas, estabelece contatos com as comunidades extrativistas, 

coletando informações sobre as relações conflituosas advindas do avanço 

sobre terras ocupadas pelos primeiros, (RONDON, 1916).  

No ano de 1910, ainda durante o processo de construção das linhas 

telegráficas, o Governo Federal, movido por uma intensa opinião pública em 

torno dos constantes massacres sofridos por grupos indígenas do Sul e 

Sudeste do país, resolve criar o Serviço de Proteção aos Índios e Localização 

de Trabalhadores Nacionais – SPILTN, (LARAIA, 2012).  

Candido Rondon, a par da vasta experiência adquirida em contatos com 

povos indígenas durante a construção de linhas telegráficas pelo interior do 

Mato Grosso e ligando o Cuiabá ao Araguaia, foi escolhido como chefe do 

SPILTN, acumulando, dessa forma a chefia de dois órgãos, a CLTEMGA e o 

SPILTN. 

Rondon, ainda como alferes-aluno, participou da Comissão 
Construtora da Linha Telegráfica de Cuiabá ao Araguaia criada em 
1890. Sob a chefia do major Ernesto Gomes Carneiro, cruzaram 
terras Bororo e conseguiram concluir os trabalhos sem confrontos 
armados. A atitude de Gomes Carneiro em não hostilizar os índios 
teria tido uma profunda repercussão no comportamento de Rondon, 
(MELO, 2007, p.46). 

 

Com a implantação de uma rede de fios telegráficos pelo Noroeste do 

Mato Grosso e pelo controle de vários grupos indígenas, propiciado pelas 

ações do SPILTN, o Estado brasileiro consegue ampliar o processo de 
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nacionalização das fronteiras mais distantes, como era o caso do Sudoeste da 

Amazônia.  

O projeto do Governo Federal comportava em seu âmago dois ideais 

implícitos: Nacionalizar e dominar a região dos vales do Madeira-Guaporé que, 

por intermédio da construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré10 e pela 

presença de empresas extrativistas convivia com as imposições do capital 

estrangeiro, e, Mediar os conflitos entre as frentes extrativistas e os povos 

indígenas da região.  

Dessa forma: 

A Comissão Construtora das Linhas Telegráficas Estratégicas 
do Mato Grossoao Amazonas, eternizada pelo nome de seu chefe o 
Mal. Rondon, fazia o reconhecimento do território e o estabelecimento 
de núcleos ao longo da linha entre Cuiabá e Santo Antônio. Rondon e 
seu grupo viam com desconfiança a intensa presença e exploração 
econômica das fronteiras da República por estrangeiros. De fato, a 
região era explorada e dominada pelo capital estrangeiro, (SOUZA, 
2002, p.31). 

 

 

Parte das estações telegráficas construídas no Noroeste do Mato 

Grosso, compreendendo as que foram implantadas entre a estação de Vilhena, 

e a estação de Santo Antônio do Madeira, terminou contribuindo para a 

formação de vilas e estruturando o que seria a partir do ano de 1943 o interior 

do Território Federal do Guaporé, transformado posteriormente em Território 

Federal de Rondônia, (PINTO, 1993, p.123).  

Salienta-se que três estações telegráficas recebiam o nome de grupos 

indígenas da região: Jaru, Arikêmes e Caritianas, (RONDON, 1946). Duas 

delas contribuíram para formação de vilas que atualmente são municípios do 

estado de Rondônia, Jaru e Ariquemes.  

Alguns trabalhos de pesquisa foram realizados sobre os Karitiana e, 

agora, sobre os Arikêmes.  No entanto, urge compreender-se da mesma forma, 

                                                             
10

 De acordo com Manoel Rodrigues Ferreira em sua obra A Ferrovia do Diabo, a construção 
da Ferrovia Madeira Mamoré embora já fosse um projeto governamental desde o final do 
século XIX, foi efetivada devido aos acordos formulados entre Brasil e Bolívia durante o 
Tratado de Petrópolis, assinado em 1903, como contrapartida pela cedência do território do 
Acre pela Bolívia. A Efetivação da construção em plena selva amazônica só foi possível pelo 
consórcio entre as empresas Madeira Maroré Hailway Company e May Jeckyll and Randolph, 
(FERREIRA, 1995). 
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quem foram os Jaru, que, assim como os Arikêmes são considerados extintos. 

É intrigante ver cidades surgindo e se desenvolvendo sobre o nome de grupos 

indígenas que foram levados à desestruturação social por meio de ações 

predatórias que contribuíram para formação dessas cidades. Seria de bom tom 

que pesquisas sobre esses grupos indígenas fossem efetivadas, possibilitando 

ao menos, uma melhor compreensão sobre a história dessas localidades.  

Com relação à denominação das estações telegráficas criada por 

Rondon ao longo do Noroeste do Mato Grosso, utilizava-se a seguinte 

metodologia: 

[...] todas as vezes que eram naturalmente indicadas por 
algum acidente notável do lugar, como Ponte de Pedra, Utiarity, 
Juruena e outras, adaptou Rondon nomes de Brasileiros ilustres, já 
consagrados pelas homenagens da gratidão nacional, taes como: 
José Bonifacio, Capanema, Pimenta Bueno, Barão de Melgaço e 
outros ou nomes de tribos indígenas, taes como Parecís, 
Nhambiquaras, Arikemes, Caritianas, Caripunas, (RONDON, 1916a, 
p.109). 

 
 

No entanto, dentre os grupos indígenas que nomearam essas estações 

telegráficas, apenas os Karitiana ainda mantém uma organização social capaz 

de identificá-los como povo indígena, tanto os Jaru quanto os Arikêmes 

desestruturaram-se socialmente, sobretudo a partir do projeto tutelar 

desenvolvido pelo Estado brasileiro, por intermédio do SPILTN, (LEONEL, 

1995). 

Durante o processo de construção das linhas telegráficas ligando Cuiabá 

a Santo Antônio, ou seja, entre 1907 e 1915, tem início uma intensa troca de 

elementos culturais entre os inúmeros membros da Comissão Rondon, tanto 

militares quanto civis, e a população do Mato Grosso, desde a Cidade de 

Cuiabá até a vila de Santo Antônio do Madeira.  

Os contatos mantidos entre a Comissão Rondon e vários grupos 

indígenas que viviam no interior do Noroeste do Mato Grosso, durante as fases 

iniciais da construção das linhas telegráficas possibilitaram ao Estado 

brasileiro, um conhecimento mais adequado acerca dos problemas causados 

pela expansão das frentes de extração de látex e de caucho. 

Rondon era defensor dos ideais civilizatórios apregoadas pelos 

positivistas no Brasil, (LINS, 1967, p.544). Para o aludido militar, inserir os 
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indígenas a moldes de produção, como o pastoreio e a agricultura racional 

poderiam conduzir esses povos a um estágio mais evoluído de suas 

existências, além de contornar os conflitos causados pela invasão dos 

territórios por eles ocupados. 

Já nos primeiros contatos entre Rondon e o Ministro da Agricultura 

Indústria e Comércio para a criação do Serviço de Proteção aos Índios e 

Localização de Trabalhadores Nacionais - SPILTN, como será observado mais 

adiante, o aludido militar conjecturava as possíveis melhorias nos padrões de 

vida das populações indígenas se recebessem terras destinadas à agricultura e 

o pastoreio, (VIVEIROS, 1958, p. 348). 

Um dos fatores que motivou a criação do SPILTN, como será tratado 

mais adiante, foi o grande debate causado pelas manifestações do diretor do 

Museu Paulista Herman Von Ihering, no ano de 1808, com relação ao seu 

entendimento acerca da forma mais adequada de enfrentar os conflitos entre 

os povos indígenas e as frentes de desenvolvimento econômico que se 

expandiam desde a segunda metade do século XIX. Para Ihering, os indígenas 

que não se adaptassem à “civilização” deveriam ser exterminados, (LARAIA, 

2012, p.1).  

As primeiras objeções sobre as manifestações de Herman Von Ihering 

se fizeram ouvir pelos positivistas, representadas por manifestos públicos de 

Silvio de Almeida em artigo publicado no jornal O Estado de São Paulo e, Luís 

Bueno Horta Barbosa, em artigo no Jornal do comércio, (GAGLIARDI, 1989, 

p.p 74-75). 

O aludido debate possibilitou, além da criação do SPILTN, a participação 

mais ativa do apostolado positivista nos rumos políticos da República, valendo-

se da imagem e das experiências de um de seus membros mais ilustres na 

causa indígena.  

De acordo com Lima (1995, p. 116): 

Com o aparelhamento no SPILTN de um grupo de positivistas 
ortodoxos, contemplava-se, na barganha política daquele momento, 
um aparelho não governamental formador de opinião, o qual sempre 
se opusera a participação das Forças Armadas na vida política, 
discussão delicada face à candidatura de Hermes da Fonseca. Para 
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os ortodoxos, em muito eclipsados naquele período, havia vantagens 
evidentes já que oferecia-se a possibilidade de começar pelos povos 
indígenas (suposta matéria prima da pátria como a imaginavam), um 
trabalho “pedagógico” de (re) formação do Brasil bem ao gosto do 
seus limites auto-impostos. 

 

Com relação ao entendimento do Apostolado Positivista11 acerca das 

organizações sociais indígenas, afirma Bigio (2000, p. 31) “Eles entendiam que 

os índios ainda estavam na etapa “fetichista” do desenvolvimento humano e 

eram suscetíveis de progredir industrialmente”.  

Tal entendimento advinha da teoria de Auguste Comte, sobre as fases 

de organização das sociedades a partir do estágio de relações existentes entre 

seus indivíduos e o meio que os cercavam, denominada Teoria dos Três 

Estados:  

Estudando, assim o desenvolvimento total da inteligência 
humana em suas diversas esferas de atividade, desde seu primeiro 
voo mais simples até os nossos dias, creio ter descoberto uma 
grande lei fundamental, a que se sujeita por uma necessidade 
invariável, e que me parece poder ser solidamente estabelecida, quer 
na base de provas racionais fornecidas pelo conhecimento de nossa 
civilização, quer na base de verificações históricas resultantes dum 
exame atento do passado Essa lei consiste em que cada uma de 
nossas concepções principais, cada ramo de nossos conhecimentos, 
passa sucessivamente por três estados históricos diferentes: estado 
teológico ou fictício, estado metafísico ou abstrato, estado científico 
ou positivo. Em outros termos, o espírito humano, por sua natureza, 
empregam sucessivamente, em cada uma de suas investigações, 
três métodos de filosofar, cujo caráter é essencialmente diferente e 
mesmo radicalmente oposto: primeiro, o método teológico, sem 
seguida, o método metafísico, finalmente, o método positivo. Daí três 
sortes de filosofia, ou de sistemas gerais de concepções sobre o 
conjunto de fenômenos, que se excluem mutuamente: a primeira é o 
ponto de partida necessário da inteligência humana: a terceira, seu 
estado fixo e definitivo; a segunda, unicamente destinada a servir de 
transição. (COMTE, 1996, p.22). 

                                                             
11

 O Apostolado Positivista formou-se a partir da adoção ainda no século XIX, em território 
brasileiro, dos ideais de August Comte: A difusão espontânea do Positivismo no Brasil fez-se 
através dos escritos de Auguste Comte e seus seguidores Littré, Lafitte, Robinet, Audiffrent, 
Luis Pereira Barreto, Francisco Brandão Junior e outros aderentes do filosofo. Com intensidade 
cada vez maior, a partir de 1844, passaram suas obras a repercutir nos estabelecimentos de 
ensino secundário e superior, escolas militares, na imprensa e até no Parlamento, agitando os 
principais meios intelectuais do país. [...] A essa difusão espontânea que, mais ou menos 
contemporaneamente, se verificou em todo país, sucedeu, no Rio de janeiro, desde 1881, a 
ação de Miguel Lemos e Teixeira Mendes, que se fizeram continuadoras da Sociedade 
Positivista fundada, em 1876, pelo Dr. Antônio Carlos Oliveira Guimarães e integrada por 
Benjamin Constant, Oscar de Araújo e outros, (LINS, 1967, p.413). 
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Com a criação do SPILTN em 1910 e a designação de Rondon, como 

funcionário público reconhecidamente positivista, para chefiar o novo órgão 

governamental tem início, de forma oficial, as ações positivistas de proteção 

aos indígenas. Nesse caso, a atração e a internação em postos ou colônias 

dos grupos mais ameaçados, tanto pelas frentes de desenvolvimento quanto 

por outros grupos indígenas, era a solução mais adequada, (OLIVEIRA, 1947, 

p.26).  Conforme Lima (1995, p.120) para o SPILTN as populações 

classificáveis enquanto indígenas não eram povos dotados de história própria, 

de tradições que os singularizariam entre si sendo a comunidade nacional 

brasileira deles distinta. 

O ameraba
12

 galga o primeiro degrau da escala social. 
Atingirá, no tempo e no espaço, o nível da civilização moderna, se a 
nação brasileira reconhecer o dever que lhe cabe de respeitar a 
confederação empírica das hostes fetichistas

13
 espalhadas pelo 

território da República, mantendo relações amistosas devidas e 
garantindo a proteção do Governo Federal contra qualquer violência, 
quer em suas pessoas, quer em seus territórios (OLIVEIRA, 1947, 
p.12). 

 

Dessa forma tornava-se necessário que a eles, dentro dos ideais de 

integração nacional, fossem apresentados os conceitos civilizatórios da 

sociedade ocidental, por meios pacíficos (FREIRE, 2011, p.170).  

 

Para Norbert Elias: 

O conceito de “civilização” refere-se a uma grande variedade 
de fatos: ao nível da tecnologia, ao tipo de maneiras, ao 
desenvolvimento de conhecimentos científicos, às ideias religiosas e 
aos costumes. Pode-se referir ao tipo de habitações ou à maneira 
como homens e mulheres vivem juntos, a forma de punição 
determinada pelo sistema judiciário ou ao modo como são 
preparados os alimentos. Rigorosamente falando, nada há que não 
possa ser feito de forma “civilizada” ou “incivilizada”. Daí ser sempre 

                                                             
12

 Ameríndio.  

13
O mesmo que estado teológico ou fictício, conforme a Teoria dos Três Estados, COMTE, 

(1996).  
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difícil sumariar em algumas palavras tudo o que se pode descrever 
como civilização (ELIAS, 1994, p. 23). 

 

Todavia, a ideologia do Estado brasileiro estava voltada para 

transformar, por intermédio dos preceitos positivistas, “os índios em índios 

melhores”, a partir da adoção de métodos de trabalho e costumes comuns à 

sociedade “civilizada”.  

Humberto de Oliveira, transcrevendo discurso do célebre discípulo do 

apostolado positivista Raimundo Teixeira Mendes, elucida da seguinte forma o 

projeto civilizatório desempenhado pelo SPILTN: 

Teixeira Mendes, com o bom senso que o caracteriza, afirma: 
Para que a concepção positivista de proteger o selvagem, 
respeitando a sua organização social fetichista, fosse aceita por 
almas ocidentais, não se exigia e nem se exige a conversão dessas 
almas ao Positivismo. Bastava e basta que elas tivessem e tenham 
espontaneamente adquirido, sob a influência da evolução anterior ao 
Positivismo, as qualidades políticas e filosóficas que caracterizam os 
verdadeiros republicanos da metafísica democrática. [...] A execução 
dessa concepção de Proteção aos Índios, que o Governo republicano 
teve a ventura de inaugurar, se baseou também em princípios 
positivistas, embora coubesse ela ou possa caber a cidadãos que 
ignoram e rejeitam o conjunto do Positivismo, (OLIVEIRA, 1947, p. 
16).  

 

Analisando processo de implantação do SPILTN de forma mais 

aprofundada, observa-se que além de atender os ideais progressistas 

defendidos pelos positivistas, o aludido aparelho visava, sobretudo, dar suporte 

ideológico aos projetos de consolidação da recém-criada República, (LIMA, 

1995, p.p 116-117).  

As análises de Antônio Carlos de Souza Lima, acerca do poder tutelar 

exercido pelo Estado sobre os indígenas, demonstram que ocorreu a 

construção de uma imagem que remetia ao altruísmo missionário do período 

colonial, visando angariar o devido apoio dos cidadãos nos grandes centros 

urbanos do país: 

A vasta produção escrita, os filmes e conferências realizados 
por agentes diretamente ligados à CLTEMGA e ao SPILTN, além do 
suporte dado pelos seus aliados, atuariam de modo a construir as 
imagens de bravura, altruísmo, patriotismo e desinteresse dos 
autores ligados ao trabalho de proteção. Recuperar a representação 
elaborada pelos quadros do SPILTN sobre si próprios é rever a 
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imagem do missionário no período colonial (dos quais Anchieta e 
Nóbrega eram paradigmas). [...] É por outro lado, retomar as bases 
do poder tutelar no qual, para usar os termos de Bordieu, a violência 
aberta se transforma em violência simbólica, (LIMA, 1995, p.p 116-
117). 

 

As inúmeras imagens divulgadas, em trabalhos da CLTEMGA e do 

SPILTN tinham, de acordo com Freire (2011, p. 17), os seguintes objetivos: 

propagandear o sucesso do projeto civilizatório, prestar contas dos trabalhos 

desses aparelhos e, sensibilizar os cidadãos brasileiros sobre a premência de 

se efetivar a “proteção fraternal”. 

Já em 1910 o SPILTN instala-se na Amazônia por intermédio de duas 

Inspetorias Regionais, a Inspetoria do Território do Acre e a Inspetoria do 

Amazonas que, a partir de 1912 foram unificadas, passando a existir apenas a 

Inspetoria do Amazonas e Acre, (FREIRE, 2009, p. 13). 

No ano de 1913, a par de ações predatórias praticadas por caucheiros e 

outros extrativistas do Noroeste do Mato Grosso sobre o grupo indígena 

Arikêmes, em visita a Amazônia, Rondon resolve construir um posto indígena 

visando isolar o aludido grupo já reduzido numericamente, na margem 

esquerda do rio Jamari, próximo ao barracão Papagaio, onde também seria 

criada uma estação telegráfica. O local é atualmente um dos bairros do 

município de Ariquemes, umas das maiores cidades do estado de Rondônia. 

No caso dos indígenas Arikêmes, que foram alocados no posto Indígena 

Rodolpho Miranda a partir do ano de 1914, a adoção da agricultura “racional” e 

do pastoreio foram fatores de reelaborações culturais indispensáveis à sua 

sobrevivência, uma vez que o aludido posto indígena já foi criado com uma 

estrutura voltada para essas atividades de produção.  

As ações do SPILTN sobre os indígenas estabelecidos no Posto 

Indígena Rodolpho Miranda, embora estivessem voltadas para proteção dos 

mesmos, apresentavam um caráter deletério sobre sua cultura, visto que 

impunha a adoção de métodos de produção desconhecidos que deveriam ser 

adotados como condição indispensável, para manutenção de suas vidas. Além 
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disso, forçava a supressão linguística pela prática da alfabetização em língua 

portuguesa, o que será observado mais adiante.  

2.1 A COMISSÃO RONDON E OS CONTATOS COM OS POVOS INDÍGENAS 

PELO NOROESTE DO MATO GROSSO. 

 O processo de criação da CLTEMGA – Comissão de Linhas Estratégicas 

do Mato Grosso ao Amazonas, vastamente conhecida como Comissão 

Rondon, devido à atuação de seu comandante, tem suas raízes no 

desenvolvimentismo pregado pela recém-criada República, e pela necessidade 

crescente, no início do século XX, de uma presença mais efetiva do Estado 

brasileiro na Amazônia (FREIRE, 2009, p. 13). 

Até 1907 o então, noroeste do estado do Mato Grosso, compreendido 

entre o planalto dos Parecis até vila de Santo Antônio do Rio Madeira, 

sobretudo a porção banhada pela bacia do rio Madeira manifestava-se como 

grande produtora de látex, comportando inúmeros seringais.  Contudo, era uma 

região praticamente desintegrada do restante do território nacional, sobretudo 

no que tange aos meios de comunicação e vias terrestres. O governo federal 

ressentia-se do isolamento da região inclusive pela impossibilidade de 

guarnecê-la de possíveis infiltrações por parte de países vizinhos como havia 

ocorrido durante a Guerra do Paraguai, (PINTO, 1993, p.p 113-115). 

Segundo Souza (2002, p. 32) “Um dos objetivos da Comissão Rondon 

foi o ordenamento dos espaços a partir de núcleos de atração indígena, a cada 

90 quilômetros”. No entanto, no que tange o noroeste do Mato Grosso, atual 

estado de Rondônia, não só os postos e colônias indígenas foram utilizados 

como forma de territorialização, mas, sobretudo estações telegráficas. 

De acordo com Maciel (1998, p. 95) “Até as primeiras décadas do nosso 

século, o extremo norte e o noroeste do Brasil ainda se apresentavam aos 

olhos dos brasileiros como regiões atrasadas e perdidas no imenso espaço 

vazio”.  A ampla região repleta de seringais era extremamente carente rotas de 

cesso, de meios modernos de comunicação e infraestrutura básica.  

O presidente Afonso Pena tinha em vista, tornar possível exercer-se 

sobre esses territórios, pela regularidade exigida pelos interesses nacionais, à 
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ação do Governo, (IVAN LINS, 1967, p.544).Dessa forma no ano de 1907 o 

presidente Afonso Pena, decide integrar a região construindo uma rede de 

postos telegráficos entre a cidade de Cuiabá até a antiga vila de Santo Antônio 

do Rio Madeira que era naquela época um dos pontos mais isolados do estado 

do Mato Grosso. 

Resolvendo o Sr. Affonso Penna construir a linha tronco de 
Matto Grosso ao Valle do rio Madeira, para depois levar ao Acre, a 
Purús e Juruá como também a Manaós, convidou Rondon para 
chefiar essa nova commissão, que era por assim dizer um 
complemento das que já desempenhara, (RONDON, 1916, pp. 17-
18). 

 
 
 

Para Rondon os ideais de tal empreendimento idealizados pelo 

presidente Afonso Penna convergiam com suas ideias positivistas de 

civilização aos moldes europeus, pois além de possibilitar a entrada do exército 

brasileiro como entidade civilizatória pelos sertões menos desenvolvidos do 

Noroeste do Mato Grosso permitiria a exploração científica do território e a sua 

incorporação ao mundo civilizado, elementos convergentes de um só objetivo, 

(VIVEIROS, 1958, p.228). 

A organização da Comissão era composta, pelo 5º Batalhão de 

engenharia, que seria responsável pelo suporte militar como vigilância, 

transporte e construção, engenheiros militares e oficiais especializados, 

funcionários civis da repartição Geral dos Telégrafos e um pessoal civil para os 

serviços de linha (VIVEIROS, 1958, p.p 228-229). 

 

Sob sua direção, a Comissão Construtora de Linhas 
Telegráficas de Mato Grosso (1900-1906) colocaria em prática as 
ideias positivistas sobre o exército, como a utilização pacífica de 
soldados no desbravamento de sertões, na construção de obras 
públicas e na concretização de objetivos “humanísticos” como a 
“proteção dos aborígenes”, demonstrando ao país e a parcelas do 
próprio governo que os índios tinham aptidão para civilização e 
mostrando as possibilidades de sua incorporação ao progresso 
nacional como verdadeiros “trabalhadores nacionais”, (MACIEL, 
1998, pp.111-112). 

 

 

Muitos militares que estiveram com Rondon na construção das linhas 

telegráficas entre 1900 e 1906 permaneceram sobre seu comando a partir da 

criação da CELTMGA, sobretudo jovens militares e profissionais civis que 
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compactuavam dos ideais positivistas defendidos por Rondon. Dentre eles, de 

acordo com Gagliardi (1989, p.149) “Nicolau Bueno Horta Barbosa, Renato 

Barbosa Rodrigues Pereira, João Salustiano Lira, Antônio Pirineus de Souza, 

Alencarliense Fernando da Costa e Manuel Rabelo, este último era alferes-

aluno”. 

Projetando os trabalhos, Rondon dividiu as ações da Comissão da 

seguinte maneira: construção de um ramal que, partindo de Cáceres, iria até a 

cidade de Mato Grosso, fronteira com a Bolívia; construção da linha tronco, que 

se estenderia de Cuiabá até Santo Antônio do Madeira; Grandes 

reconhecimentos do sertão e estudos preparatórios para fixar o traçado da 

linha tronco, (VIVEIROS, 1958, p.229). 

Os contatos da Comissão Rondon com povos indígenas pelo noroeste 

do estado do Mato Grosso durante a construção das linhas telegráficas que 

ligariam Cuiabá até Santo Antônio se deram desde as primeiras investidas 

sobre a densa floresta. 

A primeira refrega ocorreu quando Rondon chefiando um pequeno grupo 

em busca do rio Juruena no dia 20 de outubro de 1907, entrou em terras de 

índios Nambikuaras. A ação previsível dos Nambikuaras foi atacar com flechas 

os invasores. Desse primeiro contato, Rondon foi alvejado por uma das duas 

flechas que foram atiradas contra ele, sendo que a mesma teve sua trajetória 

interrompida em contato com a bandoleira14 da espingarda que o militar 

transportava a tira colo. Outro acompanhante chamado Domingos também foi 

alvejado, sem danos de maior monta, (GAGLIARDI, 1989, pp.152-153). 

Naturalmente, o evento citado acima foi amplamente utilizado como 

propaganda do Estado republicano que aos poucos buscava consolidar-se. É 

comum, mesmo nos dias atuais a utilização da fotografia da bandoleira da 

espingarda de Rondon, cravada por uma flecha Nambikuara, como forma de 

mitificar a Comissão Rondon e o aludido militar.  

Não se trata de questionar o fato, mas é necessário compreender os 

motivos que levaram a Comissão Rondon a guardar a bandoleira e enviá-la ao 

Rio de Janeiro onde, posteriormente passou a ser exposta no museu nacional. 

                                                             
14

 Alça geralmente confeccionada em couro, que permite o transporte da arma a tiracolo. 
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Mesmo contrariando alguns de seus companheiros, o comandante 

determina a retirada, evitando enfrentamento com os Nambikuaras: 

 

Iniciou-se a retirada em perfeita ordem. Acampamos na 
margem esquerda do Sauê-uiná, a 31 quilômetros do ponto onde 
fôramos atacados, e ai permanecemos o dia 23 de outubro para nos 
reorganizar e para dar repouso principalmente aos doentes. 
Aproveitei também para tirar fotografias dos expedicionários que 
chegaram ao Juruena, da arma que recebera a flechada, das flechas 
quebradas e dos mações de flechas deixados pelos atacantes. A 24 
continuou a marcha. Os índios seguiam a coluna negaceando. 
Encontrávamos rastros deles e, em falta de outras vítimas, flechavam 
os pobres animais frouxos que éramos forçados a abandonar, 
(RONDON, 1916, p.244). 

 
 
 

Mesmo com algumas adversidades advindas do ataque dos 

Nambikuaras e o constante assedio por esses índios durante a progressão da 

Comissão pela floresta, a missão de descoberta do rio Juruena estava 

completa, (GAGLIARDI, 1989, p.153). 

 

 

Figura 5: Flecha Nhambiquara atirada contra Rondon encravada na 

bandoleira de sua arma. 

 

Fonte: RONDON, (1946, p.41) 

 

A organização da segunda fase da missão era dar continuidade ao 

reconhecimento do território a partir das margens do rio Juruena, até chegar às 

margens do rio Madeira, (GAGLIARDI, 1989, p.155). 
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O contato entre a Comissão Rondon e os sertões do Mato Grosso 

possibilitaram ao Estado brasileiro um entendimento mais aprofundado sobre 

os conflitos entre as frentes pioneiras e os indígenas e também, conflitos Inter 

étnicosexistentes na região. Exemplo disso é o depoimento feito por Rondon à 

Ester Viveiros sobre os indígenas localizados próximos ao rio Guaporé no ano 

de 1908: 

Chegamos a Gilaá-uiná (Buritis), rio que contraverte com o 
Guaporé e Juruena, sendo a zona contravertente um intrincado de 
cabeceiras. Nas do Guaporé ficavam os últimos índios que habitavam 
daí para Aldeia Queimada. Chamava-se a aldeia Cavô-rê-gêoté e o 

seu cacique Macagoré. Segundo nos disse Toloiri
15

, eram parecis 
todos os que se localizavam de sumidouro até Guapporé, além do 
qual viviam os cabixis, inimigos dos civilizados e dos parecis. 
Habitavam estes outrora a região que atravessamos; foram, porém, 
expulsos pelos nhabiquaras ou cabixis, denominação as quais o 
Toloiri dava a mesma significação – uma vez que eram ambas as 
tribos, aliás, distintas, inimigas dos parecis, (VIVEIROS, 1958, p.259). 

 
 
 

Os trabalhos de levantamento topográfico do terreno para instalação dos 

fios telegráficos ocorriam concomitantemente com os contatos, muitas vezes 

involuntários, com aldeamentos indígenas. Os indígenas do Noroeste do Mato 

Grosso, de acordo com Rondon (1916, p.128) “ estavam, havia alguns anos, 

em guerra com os seringueiros que os tinha atacado, por mais duma vez, com 

esperança sempre malograda, de os vencer e expulsar daquelas terras”.  

Naturalmente o Estado, que propagava um ideal de modernização 

(LIMA, 1995), deveria se posicionar quanto a esses conflitos entre as frentes de 

expansão extrativistas e os grupos indígenas e, ao que se pode observar, a 

territorialização proporcionada pela construção de uma linha telegráfica seria 

uma maneira de deixar claro que optaria pelo “progresso”, o que para os povos 

indígenas era um prenúncio de mais conflitos.  

Ao passo que a Comissão avançava em direção ao rio Madeira, mesmo 

antes de transpor a Serra do Norte, iam encontrando algumas aldeias 

abandonadas pelos índios. A recomendação de Rondon era para não tocar nos 

objetos, por maior valor etnográfico que tivessem, (GAGLIARDI, 1989, p.157). 

Na segunda etapa das ações realizadas pela CLTEMA pelo noroeste do 

Mato Grosso, compreendido entre o início do ano de 1908 e o início de 1909, 

                                                             
15

 Indígena pareci que acompanhava a Comissão Rondon. 
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além do projeto de construção da linha telegráfica, desempenharam os 

seguintes trabalhos científicos: 

 

[...] a sessão de história natural apresentou relatórios parciais 
dos serviços especiais a seu cargo. O geólogo percorreu diversas 
zonas, coligindo alguns fosseis de importância, que enviou ao Rio 
para serem estudados pelo chefe do serviço geológico do Brasil. O 
botânico herborizou mais de 350 espécies representadas por 1023 
exemplares que foram remetidos ao Museu Nacional, acondicionados 
em latas soldadas, colocadas em caixas de madeira bem fechadas. 
Esse material permaneceria intacto no Museu, até que o botânico 
pudesse ir organizar as respectivas coleções. O zoólogo coligiu 732 
espécies representadas por 1543 exemplares, também remetidas ao 
Museu Nacional, nas mesmas condições. O serviço fotográfico 
produziu excelentes álbuns de fotografias, dos trabalhos e de todos 
os lugares atravessados pela Comissão, até a Serra do Norte, 
(VIVEIROS, 1959, pp. 276-277). 

 
 

De acordo com Pinto (1993, p.117) “A terceira e última fase da 

exploração, realizada em 1909, começou a 2 de junho, com a travessia das 

serras que separam as bacias dos rio Ji-Paraná e Guaporé até atingir, em 

setembro de 1909, o rio Pardo, tributário do rio Jamari” 

As informações contidas em (RONDON 1916, p.172) dão conta de que a 

chegada dos remanescentes da Comissão, comandados diretamente por 

Rondon chegaram ao afluente do rio Jamari, o rio Pardo, em 13 de dezembro 

de 1909. Contudo, as informações citadas no parágrafo anterior, com relação 

ao desenrolar dos trabalhos da Comissão Rondon estão de acordo com os 

demais trabalhos literários pesquisados. 

O contato de Rondon e sua equipe com o rio Jamari ocorreram no ano 

de 1909 quando, esse militar já havia passado pelo rio Ji-Paraná ou Machado, 

como é atualmente conhecido, visualizava a chegada à Vila de Santo Antônio, 

no Rio Madeira (RONDON, 1916, p.172).  

No dia 26 de novembro de 1909 a comissão encontrou perdido na selva 

um seringueiro que fugia da exploração que vivia em um seringal do rio 

Machado. O seringueiro perdido chamava-se Miguel Sanka e como havia 

andado pela floresta vários dias sem atravessar nenhum rio de médio porte, 

levou Rondon a questionar a carta geográfica de Pimenta Bueno, (VIVEIROS, 

1958, p.306). O relato sobre o encontro inesperado com Miguel Sanka, um 

seringueiro perdido na densa floresta do rio Machado, apresenta implicitamente 
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um cenário de desespero gerado pelas dificuldades do Sistema de Barracão16, 

Sanka havia fugido de sua colocação e buscava outros rumos. Resgatado por 

membros da Comissão Rondon, foi conduzido à Manaus onde terminou 

morrendo devido ao estado de debilitação, (RONDON, 1916). 

Assim, cortando a floresta, sempre no sentido Norte - Noroeste chega 

em 13 de dezembro de 1909 em um rio que pensou se tratar do Jamari. Como 

o grupo comandado por Rondon já se encontrava há vários dias embrenhados 

na floresta, em busca do Jamari, se valeram de uma pequena casa de 

seringueiros para recompor suas energias, onde foram informados pelos 

seringueiros, proprietários da barraca, de que estava no rio Pardo, um dos 

tributários do Jamari, (RONDON, 1916, p.172).  

A equipe de Rondon foi encaminhada pelos seringueiros do rio Pardo, 

até um barracão de seringa mais abaixo, no Rio Canaã, conhecido como 

Escalvado. No barracão Escalvado, Rondon adquiriu roupas para o grupo, 

conseguiu por empréstimo, uma canoa e seguiu sua viagem até o Rio Madeira, 

(RONDON, 1916, p.p 67-68).  

De passagem pelo Rio Jamari Rondon teve contato com inúmeros 

seringais e seus gerentes, sendo colocado a par da importância do Jamari no 

contexto da produção de látex na região. No dia 25 de dezembro de 1909 a 

comissão Rondon chega ao rio Madeira e na sequência, à Vila de Santo 

Antônio, cumprindo essa etapa da missão (RONDON, 1916, p.69). 

O relato e a análise das ações da CLTEMGA tornam-se necessária, pois 

como observado anteriormente, o percurso final da Comissão no território do 

estado do Mato Grosso, compreendido entre a Serra do Norte e o rio Madeira, 

compreende atualmente o estado de Rondônia, inicialmente criado em 1943 

como Território Federal do Guaporé, a partir do desmembramento de áreas do 

Sudoeste do estado do Amazonas e Noroeste do Matogrosso, (BENEVIDES, 

                                                             
16

Sistema de administração da força de trabalho durante as fases de produção de látex na 
Amazônia, caracterizado pelo endividamento do seringueiro com seu patrão (seringalista), ao 
ser empregado. Devido ao distanciamento das colocações das sedes dos seringais, era 
necessária a aquisição de uma determinada quantidade de víveres, mesmo antes de dar início 
ao corte da seringueira, o que gerava uma dívida quase impossível de ser totalmente paga, 
(REIS, 1994). 
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1946, p.131) e, pelo fato de ter sido justamente durante a passagem de 

Rondon e seus comandados pelo rio Jamari, afluente direto do rio Madeira, em 

1909, que o aludido militar colhe informações sobre os indígenas Arikêmes. 

 Em relatório apresentado à Diretoria Geral dos Telégrafos e à Divisão 

Geral de Engenharia, após a conclusão da fase de levantamento do trecho 

onde seria instalada a linha telegráfica, o aludido militar faz o seguinte 

comentário: 

Ahi tivemos noticias dos indios Caritianas, que frequantam as 
margens dos rios Candeias e Massangana; dos Arikrmes, que vivem 
entre os rios Preto e Branco; e os Urupás, que estão aldeiados nas 
cabeceiras dos rios Pardo e Chanaan, (RONDON,s.d, p. 329). 

 

No ano de 1944, o Conselho Nacional de Proteção aos Índios, publicou 

um livro composto de três tomos, intitulado Índios do Brasil, de autoria de 

Candido Mariano da Silva Rondon. A obra é composta de informações e 

inúmeras fotografias feitas durante os contatos entre a CLTEMA e SPILTN, 

com os grupos indígenas localizados pelos sertões do Brasil. 

No tomo I, que tem como subtítulo: Do Centro ao Noroeste e Sul do 

Mato Grosso, a aludida obra literária traz um relato sobre várias etnias 

indígenas do rio Ji-paraná ou Machado e seus afluentes e também do rio 

Jamari, que é um dos grandes afluentes do rio Madeira, pela margem direita: 

A linha telegráfica, de um salto, precipitou-se dos chapadões 
de Parecis, de dois grandes degraus que aí forma, para o vale do Gi-
Paraná, incidindo-o primeiro no borbulhante espadanar de um dos 
seus rumorosos formadores – a “Comemoração do Floriano” – cuja 
transposição, para margem esquerda, ficou assinalada para 
implantação “Barão de Melgaço” para em seguida cortar a 
confluência deste último rio com o do nome de outra estação ali 
instalada “Pimenta Bueno”. “Desceu depois marginando pela direita o 
Gi, assim formado por aqueles dois galhos então descobertos e 
batizados, estabeleceu mais duas estações fluviais “Presidente 
Hermes” e“Presidente Penna”. Neste ponto, fez novamente a 
travessia do Gi ou antigo “Machado”, para correr pelo divisor das 
águas secundárias – Gi-Paraná – Jarú, cortar este contribuinte e 
lançar na sua margem esquerda a estação de seu nome, que é 
também denominação de um grupo de amerabas dentre os muitos 
assinalados nesta vasta zona, rendilhada de cursos de água. [...] 
Montado o curso do Jarú, subiu e desceu as encostas de novo 
divisoras, a fim de alcançar outro volumoso afluente do Madeira – o 
Jamari, onde ficou perpetuada, em nova estação a tribo ameríndia 
dos “Ariquême”. Pontilhando o Jamari ainda encontramos mais duas 
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estações: “Caritianas”, assinalando a existência de outra tribo, e 
“Jamari”, (RONDON, 1942, pp.119-120). 

 

Ante o exposto observa-se que os trabalhos da CLTEMGA já continham 

em seu projeto inicial o interesse de territorialização do Noroeste do Mato 

Grosso, abandonado pela administração do referido estado e, mesmo antes da 

criação do SPILTN, a necessidade de disciplinar as relações índios-

seringueiros na região (PINTO, 1993, p.117). 

Além da missão de instalar linhas telegráficas pelos sertões do Mato 

Grosso, sob o objetivo acima citado, Rondon recebe o encargo de inspecionar 

as fronteiras Noroeste e Norte do país, (PINTO 1993, p. 123). Dessa forma 

observa-se a presença de dois objetivos implicitados no projeto de construção 

de linhas telegráficas pelo Noroeste do Mato Grosso: A contensão dos conflitos 

causados entre indígenas e as frentes extrativistas (seringueiros e caucheiros) 

e, a militarização das fronteiras da Amazônia.   

 Dessa forma: 

Na mesma época, esse território estava sendo explorado pela 
Comissão Rondon, que construiu, ao longo da linha telegráfica entre 
Cuiabá e Santo Antônio do Madeira, um total de 20 estações 
telegráficas, que deveriam servir como pontos de apoio para a 
ocupação planejada da região. A linha constituiu núcleos de atração 
indígena em torno dos postos do telégrafo. O objetivo era formar 
núcleos de povoamento em Vilhena, Pimenta Bueno, Presidente 
Hermes, Pres. Pena (Ji-Paraná), Jaru e Ariquemes, cortando, em seu 
trajeto, os vales do Machado e do Jamari. A empreitada desdobrou-
se na criação do Serviço de Proteção ao Índio e Localização dos 
Trabalhadores Nacionais (SPILTN)- outra célula das ações federais 
na região. O traçado da linha telegráfica veio a se constituir mais 
tarde na via de penetração pelo Mato Grosso e na ligação rodoviária 
ao sul do país. O 3ºDistrito Telegráfico da Seção Norte em Santo 
Antônio do Alto Rio Madeira fincou as bases militares na região. 
Rondon e seu grupo visavam retomar o controle sobre a área de 
influência da Madeira-Mamoré Railway and Co. A empresa 
“alienígena” dominava a região se constituindo em ameaça à 
soberania da República, (SOUZA, 2002, p, 32). 

 

Abaixo se apresenta um mapa, onde se pode perceber, não só o trajeto 

da CLTEMGA, mas acima de tudo os núcleos de povoamento surgidos a partir 

das estações telegráficas criadas pela comissão. O mapa apresenta o trajeto 

da Comissão Rondon pelo noroeste do Mato Grosso e as estações que foram 

instaladas na região onde hoje se encontra o estado de Rondônia. 
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Observando-se as estações a partir da estação Vilhena e, acompanhando o 

traçado da linha telegráfica no sentido Norte – Noroeste relacionam-se as 

seguintes estações: José Bonifácio, Barão de Melgaço, Pimenta Bueno, 

Presidente Hermes, Afonso Pena, Jaru, Ariquemes, Caritianas e Jamari.  

Salienta-se que entre as estações telegráficas, as que se transformaram 

em municípios do atual estado de Rondônia são as seguintes: Vilhena, Pimenta 

Bueno, Afonso Penna, Jarú e Ariquemes. 

FIGURA 6: Mapa das Estações Telegráficas No Noroeste do Mato Grosso, 
Atual estado de Rondônia. 

 

Fonte: LASMAR, (2011, p. 48). 
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2.2 OS FATORES POLÍTICOS E SOCIAIS QUE CULMINARAM COM A 

CRIAÇÃO DO SPILTN  

As relações entre o Estado brasileiro e as nações indígenas, desde o 

período colonial estiveram pautadas na submissão desses povos aos 

interesses econômicos e culturais propagados no Brasil a partir de sua 

ocupação e exploração pelos portugueses (CHAIM, 1983. p.p 65-66). 

A criação do SPILTN- Serviço de Proteção aos Índios e Localização de 

Trabalhadores Nacionais no ano de 1910, marcou uma nova fase no contexto 

das ações governamentais com relação aos contatos com os indígenas 

distribuídos pelo território nacional, (GAGLIARDI, 1989, p.238).  

A participação efetiva do Apostolado Positivista na formação do aludido 

órgão idealizava que os indígenas brasileiros fossem conduzidos a um 

processo civilizatório aos moldes europeus, pautados em ações humanitárias e 

cientificistas (GAGLIARDI, 1989, p.p 56-57). 

Todavia, as ações do SPILTN, transformado em 1918 em SPI, 

contribuíram muito mais para desestruturação social de vários grupos 

indígenas, seja pela concentração dos mesmos em postos e colônias indígenas 

ou, pelo contato voltado para a “pacificação” desses grupos que, geralmente os 

levava ao abandono de práticas culturais tradicionais (FREIRE, 2011, p.p 196-

197). 

Os trabalhos realizados pela Comissão Rondon pelos sertões do Mato 

Grosso no início do século passado levaram o Governo a possuir um 

conhecimento mais abrangente sobre o comportamento de algumas nações 

indígenas e as formas de contatá-los (GAGLIARDI, 1989. p. 186). 

 As experiências adquiridas por Rondon e seus oficiais no contato com 

diversos grupos indígenas pelo interior do estado do Mato Grosso, a par das 

palestras e publicações propagadas pelo Governo possibilitaram uma 

notoriedade em torno do aludido militar, no tocante ao processo de 

“pacificação” dos “índios bravos”, (LIMA, 1995, p. 113). 
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As discussões surgidas nos primeiros anos da República, sobre a forma 

mais viável de controlar os povos indígenas possibilitando a ocupação de suas  

terras pelo interior do país, tanto por latifúndios quanto por companhias 

ferroviárias, e até por empreendimentos colonizadores destacaram Candido 

Rondon como elemento capaz de mediar os conflitos surgidos no aludido 

processo contatando povos indígenas, sobre a chefia do SPILTN, 

(GAGLIARDI, 1989, p.234).   

No entanto, a investigação em alguns trabalhos de pesquisa já 

realizadas sobre o assunto, suporte teórico do presente trabalho, 

principalmente Lima (1995) e Freire (2011), apontam para resultados que 

identificam o SPILTN como aparelho do Estado, voltado para efetivação de um 

controle tanto dos povos indígenas quanto de suas terras, possibilitando assim 

sua exploração econômica sem causar uma opinião pública desfavorável ao 

Governo.   

Desde o período Colonial, o controle dos povos indígenas apresentou-se 

como uma questão de difícil resolução e de necessidade pelo governo 

português no Brasil e posteriormente pelo próprio governo Brasileiro.  

Manter a vigilância e o domínio sobre os povos indígenas representava, 

em certo grau, a consolidação das políticas de apropriação de terras e o 

controle sobre suas riquezas. Após a independência do Brasil em 1822, a 

formação de um estado Nacional será o novo mote para o controle dos 

indígenas (LIMA, 1995, p.p 97-98).  

A mudança do centro de produção de café, do Vale do Paraíba para o 

oeste de São Paulo durante a segunda metade do século XIX, possibilitou uma 

nova estrutura de relações de trabalho, uma vez que os cafeicultores do oeste 

paulista, ao contrário dos do Vale do Paraíba passaram a adotar trabalho 

assalariado e mão de obra de imigrantes europeus, tornando a região em um 

polo de desenvolvimento agrícola.  

Esse progresso econômico repercutiu imediatamente nos 
meios de comunicação, exigindo a adequação do transporte que 
ligava as regiões produtoras de café aos centros exportadores. Logo 
a navegação foi aperfeiçoada com a introdução de barcos à vapor; a 
rede de telegrafo foi ampliada, unindo os principais centros urbanos; 
a rede ferroviária, que começara a ser ampliada em 1852, no final do 
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Império, já contava com 9.000 quilômetros de linhas funcionando, 
(GAGLIARDI, 1989, p. 62). 

 

Contudo, tanto o processo de desenvolvimento nos transportes, quanto 

à progressiva ocupação de terras, resultantes da construção e ampliação de 

linhas férreas, além da ocupação de terras indígenas nas novas fronteiras 

agrícolas no Paraná e Santa Catarina, causaram um período de constantes 

conflitos entre as frentes de expansão e os povos indígenas, que viam a 

ocupação de suas terras em um processo muito rápido. 

De acordo com Cordeiro (1999, p. 54), “O avanço do café em São Paulo 

e Minas e da frente de granjeiros instalados em Santa Catarina e Paraná 

seriam os vetores de pressão sobre as últimas áreas ainda ocupadas por 

índios arredios naqueles estados”. 

Em São Paulo os Caingangues, pertencentes ao grupo Jê, passaram a 

defender seus territórios efetivando enfrentamentos aos colonos que abriam 

clareiras na mata em busca de marcarem terras para agricultura. O resultado 

geralmente era a formação de expedições armadas visando exterminar esses 

indígenas, geralmente patrocinadas por fazendeiros que já haviam se 

estabelecido na região (GAGLIARDI, 1989, p. 63). 

O processo de enfrentamento aos Xokleng, também pertencentes ao 

grupo Jê, em Santa Catarina não foi muito diferente do ocorrido em São Paulo. 

Contudo, em Santa Catarina o próprio Governo pagava bugreiros17 para o 

trabalho de caça e extermino desses indígenas: 

A imigração de colonos alemães para Santa Catarina teve 
início em meados do século passado, quando o procurador do 
Príncipe de Joinville funda a Sociedade Colonizadora Hamburguesa 
com o propósito de promover a distribuição a distribuição e venda de 
lotes nas terras que o príncipe recebera ao casar-se com a irmã do 
Imperador D. Pedro II. O dote principesco incidira completamente 
sobre terras Xokleng. Com a chegada dos primeiros colonos que se 
instalaram no núcleo fundado pelo Dr. Hermann Blumenau. Logo 
ocorreram assaltos dos Xokleng, que são sistematicamente 

                                                             
17

Eram grupos armados que caçavam índios pelos estados de São Paulo, Paraná e Santa 

Catarina, nos séculos XIX e XX, promovendo a desocupação de terras para a produção 
agrícola e a implantação de linhas telegráficas, (BIGIO, 1991, p.p 90-91) 
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retribuídos com “batidas no mato” executadas por bandos de 
sertanejos armados. Inicialmente os batedores eram estipendiados 
pelo governo provincial com o propósito de afugentar os índios. Mais 
tarde, com a extinção das batidas oficiais, os próprios colonos 
manteriam a contratação de tropas de bugreiros (CORDEIRO, 1999, 
p. 55). 

 

As ações de fazendeiros e bugreiros contra os Caingangue e Xoclengue, 

em São Paulo e Santa Catarina, terminaram causando uma repercussão 

internacional, materializada pelas denúncias feitas por Albert Fric em 14 de 

setembro de 1808 no XVI Congresso Internacional dos Americanistas.  Fric 

havia estado em Santa Catarina em 1907, quando foi fundada a Liga Patriótica 

para Catequese dos Silvícolas (GAGLIARDI, 1989, p. 67).  

Albert Vojtech Fric, durante sua estada em Santa Catarina, representava 

o Museu Etnográfico de Berlim e, em sua conferência feita em Florianópolis 

defendeu uma forma pacífica de contatar os Xokleng que estavam sendo 

dizimados. Todavia, seu posicionamento terminou causando atritos com a 

colônia alemã em Santa Catarina, que lhe custaram à perda do contrato com o 

Museu Etnográfico de Berlim, a pedido do embaixador alemão no Rio de 

Janeiro (CORDEIRO, 1999, p. 56).  

Em setembro de 1808 o Diretor do Museu Paulista Herman Von Ihering, 

publicou na revista do aludido museu um artigo, que terminou causando grande 

polêmica, sobretudo pelo enfrentamento direto que recebeu dos positivistas de 

São Paulo e Rio de Janeiro. 

Se se deseja salvar os índios por motivos humanitários é 
preciso que se tomem primeiro as medidas necessárias para que não 
sigam perturbando o progresso da colonização. Claro que todas as 
medidas que sejam empregadas devem ajustar-se a este princípio 
em primeiro lugar: se deve defender os brancos contra a raça 
vermelha. Qualquer catequese com outro fim não serve. Por que não 
tentar imediatamente? Se a tentativa não der resultado algum, se 
foram satisfeitas as tentativas humanitárias, então, sem voltar a 
prestar ouvidos às imprecações enfáticas e ridículas de 
extravagantes apóstolos humanitários, proceda-se como o caso 
exige, isto é, extermine-os refratários à marcha ascendente de nossa 
civilização, visto que não representam elementos de trabalho e de 
progresso, (IHERING apud LARAIA, p. 26, 2012). 

 

O longo debate público causado pela manifestação de Von Ihering e a 

oposição constante dos membros do apostolado positivista terminaram 
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contribuindo para que o Governo tomasse algumas medidas visando diminuir 

as tensões e ao mesmo tempo criando um organismo oficial que pudesse 

tutelar os povos indígenas. 

Segundo Lima (1995, p. 113) “A ideia de se criar um serviço para 

catequese e civilização dos índios já se encontrava presente em 1906, no 

decreto aprovado para o MAIC18, fato reconhecido no período por autores 

ligados ao Serviço”. 

Com o advento da república o Governo Provisório por intermédio do 

Decreto n° 7, § 12, de 20 de novembro de 1889, passou a responsabilidade de 

“catequese e civilização” dos indígenas para o controle dos governos dos 

estados. Dessa forma, permitindo que as oligarquias locais decidissem, de 

acordo com seus interesses, o destino dos grupos indígenas e de suas terras 

(GAGLIARDI, 1989, p. 89).  

Com a promulgação da Constituição de 1891, foi mantido o direito dos 

estados sobre o destino das terras existentes em seus territórios. Além do mais 

a nova Constituição, manteve inabalável o conceito de “terras devolutas” 

estabelecidas pela Lei de Terras em seu artigo 83. O direito dos povos 

autóctones sobre suas terras não foi observado no texto constitucional, abrindo 

a possibilidade de expulsão de grupos indígenas de suas terras de acordo com 

os interesses econômicos de cada região (GAGLIARDI, 1989, p. 91).  

Conforme afirma Cordeiro (1999, p. 62): “Essa situação somente se 

altera em 1906, com o Decreto n° 1.606, quando se cria o Ministério da 

Agricultura, Indústria e Comércio, incorporando as funções, catequese e 

civilização, trazidas então para o âmbito federal”. 

No ano de 1910, o Ministro da agricultura indústria e comercio, Rodolpho 

Miranda, instituiu o SPILTN- Serviço de Proteção aos Índios e Localização de 

Trabalhadores Nacionais. 

Segundo Gagliardi (1989, p. 225): “Em meados de junho Rodolpho 

Miranda encaminhou o projeto ao Presidente Nilo Peçanha, para ser apreciado. 

                                                             
18

 Ministério da Agricultura Indústria e Comércio. 
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No dia 20 de junho de 1910, através do Decreto 8.072, foi criado o Serviço de 

Proteção aos Índios e Localização de Trabalhadores Nacionais”. 

O regulamento aprovado pelo Decreto n°8.072 instituiu um 
sistema dual de povoações indígenas e centros agrícolas, e fixou 
dentre os objetivos do SPILTN a garantia da efetividade da posse dos 
territórios ocupados pelos índios e sua proteção contra invasões, e o 
respeito à organização interna das tribos, sua independência, hábitos 
e instituições. Devia também estimular a lavoura, introduzir a 
pecuária, e propiciar a instrução técnica e primária, (CORDEIRO, 
1999, p.62). 

 

Percebe-se que mesmo com a ideia de proteção, utilizada em 

substituição ao termo catequese, a meta precípua era a indução dos indígenas 

aos moldes de trabalho adotados pela sociedade ocidental, como a lavoura 

sedentária e a pecuária, além do mais a instrução técnica e primária citada 

acima, envolveria a alfabetização em língua portuguesa.  

Embora o SPILTN fosse uma repartição do MAIC, e seus trabalhos 

representassem uma ação governamental, estruturado nas necessidades 

criadas pela ocupação das regiões desabitadas antes da segunda metade do 

século XIX não recebeu da maior parte das elites regionais, o apoio e a 

simpatia para o desenvolvimento de suas atividades, (GAGLIARDI, 1989, 

p.207). 

Para fazer cumprir o estatuto do SPILTN, que objetivava, a princípio, 

efetividade da posse dos territórios ocupados pelos índios e sua proteção 

contra invasões, o respeito à organização interna das tribos, sua 

independência, hábitos e instituições, as equipes de indigenistas faziam 

constantes incursões pela mata, na busca de uma solução “amigável” para os 

conflitos (GAGLIARDI, 1989, p. 240).  

Todavia com a mudança do Código Civil ocorrida em 1916, o SPILTN 

mudou sua forma de abordagem aos povos indígenas, substituindo o trabalho 

de protecionismo por ações de tutela, o que foi amplamente marcado pela 

implantação de postos e colônias indígenas por todo território nacional. 

O Código Civil de 1916 estabeleceria a norma da 
incapacidade relativa dos silvícolas, prevendo um regime tutelar, a 
ser estabelecido em leis e regulamentos especiais, que deveria 
cessar à medida que fossem adaptando à civilização do país. O 
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decreto n° 5.484, de 1928, regulamentou a situação jurídica dos 
índios, colocando-os sob tutela do Estado, representada pelo SPI, da 
qual poderiam emancipar-se progressivamente (CORDEIRO, 1999, p. 
62). 

 

Conforme esclarece Gagliardi (1989, p. 251): “De acordo com o novo 

código, o indígena foi enquadrado juridicamente da seguinte forma”: 

“Art. 6°. São incapazes, relativamente a certos atos (art. 147, n°1), ou a 

maneira de os exercer: I. Os maiores de 16 e menores de 21 anos (art. 154 a 

156); II. As mulheres casadas, enquanto subsistir a sociedade conjugal; III. Os 

pródigos; IV. Os silvícolas. Parágrafo Único: os silvícolas ficarão sujeitos ao 

regime tutelar, estabelecido em leis e regulamentos especiais, o qual cessará à 

medida que se forem adaptando à civilização do país. 

2.3 O PODER TUTELAR E OS POVOS INDÍGENAS. 

As mudanças estabelecidas pelo Código Civil de 1916 possibilitaram 

alterações no decreto de criação do SPILTN. 

O Código Civil de 1916, que determinava que os indígenas devessem a 

partir de sua aprovação, serem tutelados pelo Estado criou as condições 

adequadas, para que o Governo diminuísse as controvérsias geradas entre os 

representantes do SPILTN e os proprietários de terras que ocupavam cada vez 

mais terras indígenas.  

Dentre as possibilidades criadas pelo termo “tutela”, a criação de áreas 

de concentração de grupos indígenas, geralmente conhecidas como Postos 

Indígenas ou Colônias Indígenas permitiram a desocupação de terras 

indígenas, que facilitaram a exploração das mesmas pelas frentes de ocupação 

em várias partes do país (LIMA, 1995, p.76). 

Atração, agremiação e concentração são termos utilizados de 
forma semelhante para designar táticas de: a) deslocamento de 
nativos de territórios de territórios por eles habitados para a 
proximidade de postos estabelecidos pelo SPILTN, liberando as 
terras restantes; b) de indução ao abandono das práticas indígenas 
nos diversos planos de sua vida social, para referenciarem-se às 
demandas externas, associando aos funcionários da administração 
tutelar o poder de proteção contra ataques de outros civilizados, 
induzindo-os pouco a pouco a trabalharem em atividades do Serviço, 
evitando que seu modo de vida anterior se reproduzisse 
independentemente do dominado posto de atração. Neste caso o 
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serviço deveria enfrentar a concorrência de outros interessados no 

monopólio dos fatores de produção indígena (LIMA 1995, p. 128).  

 

Para exemplificar o processo de criação de postos e colônias indígenas 

durante as ações dos SPILTN, utilizaremos como amostragem as ações do 

Serviço na Amazônia, onde estava alocada a Primeira Inspetoria Regional do 

SPILTN, (FREIRE, 2009).  

Durante a fase de instalação da aludida Inspetoria a exploração de 

recursos naturais na Amazônia perfazia um ciclo econômico que levou a região 

a ser percebida como potencial econômico para o país e para o mundo, devido 

ao grande volume de exploração e exportação de látex (FREIRE, 2009, p.13).  

O ciclo do Látex induziu à criação de incontáveis seringais por todo Vale 

Amazônico e a chegada de um número significativo de trabalhadores para a 

região (PINTO, 1993, p.102). 

Os trabalhos de construção de linhas telegráficas pelo Noroeste do Mato 

Grosso, iniciado em 1909 e, a penetração da Comissão Rondon para a região 

onde atualmente encontra-se o estado de Rondônia, possibilitou ao Estado 

brasileiro uma visão mais abrangente acerca do processo de exploração de 

látex na Amazônia e os conflitos entre os seringais e os povos indígenas, 

(PINTO, 1993, p.117). 

Já em 1910 foram criadas duas inspetorias do SPILTN na Amazônia: a 

Inspetoria do Território do Acre e a Inspetoria do estado do Amazonas, que a 

partir de 1912 foram unificadas e receberam o título de Inspetoria do Amazonas 

e Acre (FREIRE, 2009, p. 12).  

 Somada a Inspetoria Regional do Mato Grosso, que foi criada em 1912, 

foram instalados entre 1910 e 1930, trinta postos e subpostos indígenas na 

região amazônica sendo eles os seguintes: Na inspetoria Amazona Acre : 

Surumú, Fazenda São Marcos, Maháua, Camanauahú, Querary, Uapés, 

Papory, Capivara, Lago da Josepha, Laranjal, Ariahu, Rio Gregório, Marienê, 

Manuacá, Antônio Paulo, Maicy, Capitão Portátil, Ipixuna; Inspetoria de Mato 

Grosso (Norte): Rodolpho Miranda, Pacaás Novos, Juhyna, Utiarity, Pedro 
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Dantas, Simões Lopes, Rolim de Moura, Fraternidade Indígena, Perigára, 

Corrego Grande, São Lourenço (FREIRE, 2009, p. 72-73). 

Vale a pena salientar que alguns postos criados na Inspetoria do Mato 

Grosso estavam em áreas que hoje compõem o estado de Rondônia, como é o 

caso dos Postos Indígenas Rodolpho Miranda e Pacaás Novos. 

O processo de interiorização dos grupos indígenas nos postos criados 

pelo SPILTN tinha início pela atração que, geralmente era feita por meio da 

distribuição de presentes entre os indígenas de determinado aldeamento, o que 

levava os membros do SPILTN a conquistar a confiança desses grupos, o que 

facilitava a atração para os postos indígenas e a desocupação das terras 

primitivas. 

A atração reside num conjunto de ações coordenadas: 
distribuem-se bens, mediam-se conflitos dos nativos com brasileiros e 
estrangeiros, colocando-se na qualidade de instância federal legítima 
para impor uma ordem aos sertões no exercício do aspecto mais 
„policial‟ da dita proteção. A partir dessas intervenções os agentes 
credenciados pelo aparelho de poder tutelar deveriam ser aceitos 
enquanto tertius necessários a toda interação entre indígenas e não 
indígenas. Deles os indígenas aprenderiam os costumes, tipos de 
atividades econômicas, enfim, „civilizar-se-iam‟, por imitação ou 
desejo de gratificações (LIMA, 1995, p. 179). 

 

A criação de postos indígenas, de colônias indígenas e outros 

organismos do SPILTN, efetivaram muito mais uma espécie de cercamento de 

determinados grupos indígenas em áreas específicas, evitando conflitos entre 

estes e as frentes de exploração do que a preservação desses povos e sua 

cultura, (LIMA, 1985, p. 129).    

Exemplo claro deste pressuposto é o fato de ocorrer durante a vigência 

do SPILTN e SPI, o incentivo à adoção de novos hábitos culturais por meio de 

processos competitivos, que geralmente premiavam os vencedores com 

premiações e presentes, conforme se pode observar abaixo: 

O ambiente escolar era o local de inserção dos símbolos do 
progresso, civilização e proteção a que os indígenas estavam 
submetidos traduzidos pela valorização da bandeira, dos hinos e dos 
heróis nacionais. Para alcançar tais objetivos o SPI utilizava-se dos 
jogos competitivos, encarados como instrumento de disciplina, uma 
vez que se buscava valorizar por meio de premiações os ganhadores. 
Muito comum também eram os brindes, entregues aos indígenas em 
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troca do bom comportamento, (OLIVEIRA apud FREIRE, 2011, p. 
193). 

 

A partir do ano de 1930 com o fim da República Velha e a ascensão do 

governo de Getúlio Vargas o MAIC é substituído pelo MTIC- Ministério do 

Trabalho Indústria e Comércio e, o SPI que era um serviço com relativa 

autonomia, enquanto parte integrante do MAIC passa a ser apenas uma seção 

do Departamento de Povoamento que pertencia ao MTIC (LIMA, 1995, p. 258). 

A partir do ano de 1950 o SPI inseriu-se em um período de decadência 

administrativa, seguida, já na década de 1960 por sua extinção.  Conforme 

Cordeiro (1999, p.66) “O SPI conhece a partir da década de 50 um período de 

franca decadência administrativa, que desemboca na crise institucional 

responsável por sua extinção em 1967, quando já se encontrava sob jurisdição 

do Ministério do Interior”. 

Dessa forma, continua Cordeiro: 

Relatório de sindicância realizada na época teria indicado a 
prática de crimes de extermínio com a participação e conivência de 
funcionários do Serviço, arrendamentos indevidos e exploração 
fraudulenta de reservas florestais e minerais em terras indígenas. 
Com o resultado das investigações procedidas, dos 700 funcionários 
do SPI, 134 eram acusados de crimes, 200 haviam sido demitidos e 
outros 34 afastados de suas funções.  

 

Por consequência, vários grupos indígenas tutelados pelo aludido órgão 

passaram a sofrer com o abandono material e saíram dos postos e colônias em 

busca de trabalhos pelas regiões onde viviam. Em muitos casos, como ocorreu 

em Rondônia com os índios Arikêmes, os Urupás, os Kepikiri-uats e vários 

outros que viviam no interior do Posto Indígena Rodolpho Miranda, terminaram 

se dispersando pelas regiões onde os postos estavam alocados (LEONEL, 

1995, p.70). 

2.4. O POSTO INDÍGENA RODOLPHO MIRANDA. 

O processo de criação do Posto de Atração Rodolpho Miranda, no ano 

de 1914, na margem esquerda do rio Jamari, onde atualmente se localiza o 

município de Ariquemes no estado de Rondônia, está intimamente ligado ao 
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projeto tutelar dos povos indígenas projetados pelo Governo brasileiro desde a 

criação do SPILTN. 

 

FIGURA 7: Posto Indígena Rodolpho Miranda.  

Fonte: RONDON, (1944, p. 168) 

 

Os contatos entre Rondon e os Arikêmes não haviam sido muito 

intensos devido às breves passagens do aludido militar pelo vale do rio Jamari 

nas missões de construção das linhas telegráficas que ligavam Cuiabá a Santo 

Antônio. Todavia, como visto na seção anterior e, de acordo com Roquette-

Pinto (1950, p. 286), o militar já havia procedido alguns estudos acerca da 

cultura desses índios, inclusive fazendo referências aos rituais religiosos dos 

mesmos. Havia também solicitado, Rondon (1916, pp.186-189), aos 

seringalistas da região do rio Jamari o abrandamento nos contatos feitos com 

os aludidos indígenas.  

Assim, as relações entre os Arikêmes e as comunidades extrativistas, a 

abertura dos aldeamentos, o contato com não indígenas, os ataques de 

caucheiros como citado anteriormente, havia dizimado os quatro aldeamentos 

desse grupo indígena, (RONDON, 1916, p.189). 
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A construção do Posto Indígena Rodolpho Miranda e as condições 

sociais que viviam os Arikêmes em 1914, quando ocorreu a criação do mesmo, 

são narradas da seguinte maneira por um dos principais oficiais da Comissão 

Rondon, Amílcar Botelho de Magalhães: 

[...] pouco tempo depois de entaboladas as primeiras relações 
pacificas com os civilizados, já a tribu estava desorganizada e quasi 
totalmente desbaratada. Foi nestas condições que Rondon a 
encontrou em 1913, quando dirigindo pessoalmente os trabalhos da 
construção, voltou a operar no Valle do Jamary. Acudindo logo com o 
remédio necessário para debelação do mal já causado e adoptando 
medidas capazes de sustar a marcha assoladora da desorganização 
introduzida, por influencia de novos elementos, nos costumes e nas 
famílias arikêmes, Rondon construio, nas proximidades da estação 
telegráfica, a que deu o nome dessa nação, uma aldeia, na qual 
installou a população sobrevivente, fazendo-a vir das suas malocas 
primitivas e reunindo os indivíduos que já andavam esparsos, 
(MAGALHÃES, 1942, p. 341). 

 

Quatro anos desde que o Posto Indígena, havia sido inaugurado e o 

principal meio de comunicação da região, o jornal Alto Madeira, localizado no 

jovem município amazonense de Porto Velho, fazia considerações acerca do 

processo de formação do mesmo e também das condições em que se 

encontravam os Arikêmes quando foram em seu interior isolados: 

Nas suas viagens de estudos e reconhecimentos pelo Jamari, 
o Coronel Rondon soube da existência da tribo indígena “Arikemes”, 
que houvera sofrido muitas trucidações e achava-se reduzidíssima. 
Alguns índios dessa tribo trabalhavam em seringais e outros mais, em 
estado semi-selvagem, faziam a vida nômade pela mata.Conseguiu o 
Coronel Rondon reuni-los e escolheu o sitio próximo ao lugar 
denominado Bom Futuro, seringal então dos Srs. Arruda e Irmão, 
para localizá-los, na margem esquerda do Jamari.É um ponto de 
promissor futuro, por quanto, por ai se faz o escoamento dos 
produtos de seringais a montante e dos existentes no rio Canaã e 
seus afluentes Quatro Cachoeira e Pardo.Em 1914, o Coronel 
Rondon fez congregar para ali os índios dispersos e fundou uma 
colônia, a que deu com muita justiça o nome de Rodolfo de 
Miranda.Era uma homenagem muito expressiva prestada ao ilustre 
republicano, que no exercício do cargo de ministro da Agricultura, 
durante o governo Nilo Peçanha, iniciara no país a campanha 

benemérita pela causa silvícola, completamente descurada
19

. 

 

Inicialmente o posto indígena criado no rio Jamari, possibilitaria a 

interrupção do processo de dizimação que estavam sofrendo os Arikêmes, mas 

                                                             
19

 Promissor início de proveitosa protecção aos nossos aborígenes.  Alto Madeira, Porto 
Velho, 24 fev. 1918. 
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por outro lado desocupava as terras indígenas do alto rio Massangana para a 

exploração de látex pelos irmãos Arruda e outros seringalistas da região. 

Todavia, com o sucesso do empreendimento, outros grupos indígenas 

passaram a ser isolados no mesmo posto indígena.  

Com relação aos grupos indígenas alocados no Posto Indígena 

Rodolpho Miranda, o acervo fotográfico contido na obra intitulada Índios do 

Brasil de autoria de Candido Mariano da Silva Rondon de 1944 encontra-se o 

seguinte relato: 

[...] apanhadas na “Colônia Rodolpho Miranda”, fundada ao 
lado da estação de “Ariquêmes”, do rio Jamari. Em algumas já citadas 
na presente exposição, veem-se índios Quepiquiriuáte (194/5 fls. 134, 
201/2 fls.138), aí aldeados em comum com outras tribos como a dos 
Jarú, Tupi, Boca-Negra e Ariquême. Nas de ns. 260/1 e fls. 169 
podemos contemplar indivíduos desta ultima tribo, também recolhidos 
a essa verdadeira “Babel Silvícola”, como a denominei em um dos 
meus livros, (RONDON,1944, p. 123). 

 

Os fatores que levaram o SPILTN a internar inúmeros grupos indígenas 

em uma mesma colônia são expressos pelo ideário positivista defendido por 

Rondon, nos primeiros passos para a criação do SPILTN. Em seu depoimento 

contido em Viveiros (1969, p. 347) faz a seguinte afirmação: “Se nada, porém, 

pode ser feito oficialmente pela catequese sistemática dos indígenas, muito, 

entretanto, se conseguirá pela instituição de um serviço de proteção, por meio 

do qual se estabelecerá a eles a vigilância...”.  

No entanto essa “vigilância” estava voltada para a inserção dos 

indígenas aos moldes culturais defendidos pelo ideal de modernidade e 

progresso que faziam parte dos ideais positivistas. O projeto não se importava 

com os aspectos socioculturais dos povos indígenas, como se pode observar 

na continuidade do depoimento de Rondon: “Usando sempre processos 

fraternais, pode-se mesmo mudar a residência de algumas tribos, quando isso 

convier aos interesses gerais do país”, (VIVEIROS, 1969, p. 347).  

 A estrutura do Posto Indígena Rodolpho Miranda, apresentava 

condições para inserir os indígenas a uma nova estrutura social. Além do 

modelo de produção adotado no interior do posto, que era a agricultura e o 

pastoreio, havia alfabetização em língua portuguesa, aulas de corte e costura 
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para as mulheres e trabalhos de marcenaria para os homens, conforme matéria 

veiculada no ano de 1918 o Jornal Alto Madeira, de Porto Velho, em que faz 

uma série de observações elogiosas sobre o Porto Indígena Rodolpho Miranda. 

Essa reportagem possibilita uma clara observação sobre os aspectos 

socioculturais impostos aos indígenas internos no aludido posto: 

A sua área, ocupa uma extensão de 3.800 hectares de terras 
férteis e admiráveis, banhadas de um lado pelo Jamari, em muitos 
pontos por caudalosos igarapés. A demarcação dessa área foi 
procedida pessoalmente pelo Coronel Rondon em 1917. A Colônia 
mantém uma escola primaria mista dirigida, como dissemos acima, 
pela inteligente e devota senhorita Aline G. de Oliveira, onde estão 
matriculadas 29 crianças, sendo 19 do sexo masculino e 10 do 
feminino. Além do ensino elementar e cívico, a professora administra 
lições de prendas, mantendo igualmente uma secção de costura, que 
funciona em determinados dias da semana, para o que possui a 
Colônia cinco máquinas. Uma carpintaria se encontra ali instalada, 
sob a direção do hábil artista Sr. Alfredo Domingues da Silva, que se 
encarrega de todos os serviços dessa especialidade para a Colônia. 
Além do aprendizado que ministra aos índios, essa oficina preparou 
já todo mobiliário para a escola e serviço da Colônia, portas, janelas 
etc., utilizando-se do cedro e de outras madeiras nela própria 
existente. Essa oficina vai ser ampliada, à vista da necessidade de 
novas construções naquele estabelecimento. Possui também a 
Colônia um magnífico engenho de sistema “Pearl”, acionando por 
força animal, e com capacidade para moer oito toneladas de cana 

diariamente
20

.  

 

A matéria do Jornal alto Madeira, acima citada, foi veiculada no ano de 

1918 e, apresentava para a população da região os acontecimentos do 

momento. Já ia longe a inauguração da Estrada de Ferro Madeira Mamoré e, 

as passagens da Comissão Rondon pela região eram divulgadas como 

acontecimentos festivos pelo jornal. Essa reportagem apresente três 

instancias que, como documento histórico possui a propriedade de retratar, 

embora, pela visão da elite local no período, a estrutura do posto Indígena 

Rodolpho Miranda e a forma como os indígenas viviam em seu interior. 

Observa-se que a preocupação inicial é enaltecer o Estado brasileiro 

pelas obras materiais existentes no interior da colônia. Todavia, não é 

possível mensurar os danos causados aos indígenas durante o processo de 
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aprendizagem de uma língua muito diferente. Por outro lado, pode-se 

compreender que a língua portuguesa termina servindo como fator de 

aglutinação entre os vários grupos indígenas do posto.  

A adoção de novos ofícios no interior de um posto indígena prenuncia o 

abandono das práticas culturais tradicionais. Para uma mulher habituada a 

fazer seus tecidos a partir da fiação manual de fibras vegetais, ser adestrada 

ao uso das máquinas de costura da época poderia não apresentar 

dificuldades técnicas, todavia o choque cultural não pode ser negado.  

Obviamente, por questões de sobrevivência as adaptações foram 

processadas e os grupos indígenas em questão, passaram a se moldar, 

produzindo os resultados esperados pelo SPILTN, pelo menos até que o 

abandono material batesse à porta dos indígenas do posto, como será 

observado mais adiante. 

Na sequência jornalística, a matéria apresenta os trabalhos 

desenvolvidos pelos indígenas do posto, no plantio de fruteiras, construções, 

jardinagem, entre outras obras realizadas. Porém, cita sem fazer análise mais 

ampla os grupos indígenas internados no posto: Arikêmes, Pernauts, Pacas-

Novas, Urupas, Kepikiriuats. Apresenta também um grave caso epidêmico 

sofrido na comunidade durante o ano de 1916, onde muitos índios morreram. 

Dessa forma, não obstante a matéria idílica feita pelo Alto Madeira observa-se 

que os primeiros anos de convívio desses grupos indígenas no interior do 

Posto Rodolpho Miranda foram permeados por uma difícil adaptação. 

Observando as imposições socioculturais aos grupos indígenas do 

posto, apresenta-se de forma clara o interesse do Estado brasileiro em 

suprimir as características culturais dos povos ali coexistindo, e prol de um 

projeto político e econômico.   

Dessa forma: 

 Se o termo genocídio remete à ideia de raça e ao desejo de 
extermínio de uma minoria racial, o termo etnocídio acena não para 
destruição física dos homens, mas para destruição de suas culturas. 
O etnocídio é, portanto, a destruição sistemática de modos de vida e 
de pensamento de pessoas diferentes que conduzem a empresa de 
destruição. Em suma, o genocídio assassina os povos em seu corpo 
e o etnocídio os mata em seu espírito (CASTRES, 1982, P. 53-54) 
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As tentativas de impor uma cultura estranha aos indígenas ficam 

patentes em vários momentos onde são citadas, no presente trabalho, as 

ações dos funcionários do SPI no interior do Posto Rodolpho Miranda. 

Na matéria, demonstra-se que a estrutura material do posto contava 

com tantos recursos que, projetava-se, segundo o jornal, a possibilidade de 

produção agrícola para abastecer a região: 

Os índios da Colônia produzem já farinha para seu consumo, 
usando para esse fim de modernos aparelhos, podendo aumentar 
para 150 litros diários a produção ora existente. Cultivam alem disto 
bastante milho, feijão, arroz de cana, tudo para seu consumo, 
havendo pensamento de ampliar essas plantações para fornecimento 
da região. Um magnífico pomar se encontra ali igualmente, com 
variadas qualidades de arvores frutíferas, notadamente o coqueiro e 
laranjeira. Entre as plantações, predominam as bananeiras e a 
macaxeiras (aipim) que os índios tanto apreciam. Também se 
dedicam ao cultivo de flores, estando ali em organização escolhidos 
jardins. Os índios que vivem na Colônia, são das tribos Arikêmes, 
Parnauates, Pacas-Novas ou Ruan, como assim os denominam os 
Urupas e Kepikiriruats.Os seus costumes, pouco diferem uns de 
outros, bem como a compleição física, sendo de notar que os 
Parnauates apresentam tipo mais belo. Os índios que estão ha 
menos tempo na Colônia, os Kepekeriuats, ali chegaram a cerca de 
um mês, ainda em estado selvagem e não falam o português. Estão 
porem identificados com o novo meio de residência, adaptando-se 
perfeitamente à civilização. A Colônia sofreu muito em 1916, com a 
epidemia de sarampo ocorrida no rio Jamary e em quase toda a 
nossa região a mortalidade de índios foi grande. O estado sanitário 
atual é magnífico e afora as flemasias bronco-pulmonares a que são 
muitos sujeitos e sensíveis os índios, sendo sempre grave a moléstia 
predominante é o paludismo que alias fornece grande contingente no 

nosso quadro nosográfico regional
21

. 
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Figura 8: Instalação de um engenho para processamento de cana de 
açúcar no Posto Indígena Rodolpho Miranda. 

 

Fonte: RONDON, (1944, p. 168) 

 

Outra característica marcante do Posto Rodolpho Miranda também 

registrada no jornal Alto Madeira, no ano de 1918, foi o desempenho dos 

educandos da escola existente no interior do posto. O aludido meio de 

comunicação apresentou em reportagem do dia 17 de novembro de 1818 uma 

matéria referente ao aproveitamento dos indígenas que estavam sendo 

alfabetizados em língua portuguesa com o título: “Os Fructos da Missão 

Rondon”: 

Planta, que colherás. Sentencia a sabedoria popular, 
acrisolada pela experiência de milênios. A missão Rondon plantou, e 
colhe os primeiros fructos do que plantou. E são fructos optmos. As 
primícias da instrução que espalhou entre os nossos desventurados 
irmãos da selva, nesse estabelecimento modelar que é a Colônia 
Indígena Rodolpho Miranda, em tão boa hora confiada à dedicação 
inexcedível e à energia inquebrantável do jovem engenheiro Caio 
Gracho Moreira Spinola. Na tarefa nobilíssima de allumiar o cérebro 
do aborígene brasileiro, naquella benemérita instituição, teve Caio 
Spinola a ventura de possuir uma auxiliar dedicadíssima na pessoa 
da meiga professora senhorita Aline Girão de Oliveira, que a golpes 
de paciencia e tenacidade conseguio incutir na mente primitiva de 
seus jovens alumnos com surpreendente sucesso, noções seguras 
do ensino primário. Assim é que a 8 do fluente, realisaram-se na 
escola daquella Colonia os exames do presente ano lectivo, tendo 
sido examinadores das differentes materiaso engenheiro Caio 
Spinola, a professora da escola e a senhorita Alice Girão de Oliveira. 
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Sendo que oresultado do exame: Maria Celeste Girão e Luiza Girão, 
distinção; Esther Otipau Arikêmes, Maria Luiza Takarana, Turu 
Urupa, Sebastião Iapa Urupa e Tito Urupa, plenamente; Poronho 
Arikêmes e Pongubo Arikêmes, plenamente. Em seguida foram 
encerradas as aulas, tendo sido distribuído os prêmios aos alumnos 
approvados no dia 15, durante a solemne sessão cívica tendo sido 

recitadas diversas poesias pelos jovens aborígenes
22

.  

 

Claro está que o SPI, como passou a ser chamado o SPILTN a partir de 

1918, tinha claras intenções de transformar os indígenas do Posto Indígena 

Rodolpho Miranda e cidadãos republicanos alfabetizados em língua portuguesa 

e cumpridores de seus deveres cívicos, o que fica patente com alusão que a 

matéria faz às comemorações do dia 15 de novembro. As premiações, as 

menções ao aproveitamento, elementos da sociedade não indígena, agora 

passavam a fazer parte da vida dos indígenas isolados no posto. 

Um fato também apresentado pelo jornal Alto Madeira e amplamente 

divulgado nas vilas e cidades do Mato Grosso e Amazonas, no ano de 1918, foi 

o casamento da índia Arikêmes Maria Luiza com o índio do grupo Urupá, 

chamado Maracotí, ambos internos do Posto Indígena Rodolpho Miranda. O 

que chamou a atenção das pessoas que participaram da cerimônia de 

casamento, realizada na vila de Santo Antônio, segundo o jornal, foi o fato da 

noiva, a índia Maria Luiza Arikêmes assinar seu nome no livro de registro de 

casamentos, o que não era comum nem mesmo entre os “não indígenas” da 

época na vila de Santo Antônio e região.  

A 14 da corrente, pelas 9 horas da manhã realizou-se com 
real solemnidade no Salão nobre da Intendência Municipal de S. 
Antonio do Rio Madeira, o consorcio de Maria Luiza Arikêmes com o 
Sr. Maracoty Tacara, ambos filhos de nossas florestas, [...] A noiva da 

tribu Arikêmes e o noivo filho dos Urupás
23

. 

 

Com relação à alfabetização faz, em outra matéria, do dia 24 de 

fevereiro de 1918, o seguinte relato:  

 

                                                             
22

 Os fructos da missão Rondon. Alto Madeira, Porto Velho, 17 nov. 1918. 

23
Enlace indígena. Alto Madeira, Porto Velho, 17 fev. 1918. 



86 
 

 

[...] O resultado do esforço já se faz sentir effectivo e real, no 
acto publico e solemne do casamento civil da índia Maria Luiza, 
realizado no dia 14 do corrente na visinha Villa de Santo Antonio. 
Essa índia, educanda da Colonia, aprendeu a ler e escrever com a 
senhorita Aline e, naquelle importante acto da vida, poude inscrever 

no livro respectivo, com seu próprio punho o seu nome por extenso
24

. 

 

O casamento dos indígenas Maria Luiza e Maracoti, citado acima, 

apresenta claramente o processo de imposição cultural desempenhado pelo 

Posto Indígena Rodolpho Miranda sobre os Arikêmes e os outros grupos 

indígenas alocados no Posto Rodolpho Miranda, por dois fatores principais, a 

saber: a alfabetização monolíngue em língua portuguesa e o casamento aos 

moldes das sociedades ocidentais. 

Os relatos documentais adquiridos nos arquivos do Museu do Índio dão 

conta de que o Posto Rodolpho Miranda se organizava como uma comunidade 

agrícola, visto que a maioria dos trabalhos desenvolvidos era direta ou 

indiretamente ligada à agricultura, sendo o pastoreio muito pequeno, assim 

como outras atividades desempenhadas no aludido posto. 

Observa-se, na relação dos serviços efetuados no mês de novembro de 

1928, apresentada pelo encarregado do Posto Indígena Rodolpho Miranda, à 

sede da Primeira Inspetoria Regional do SPI (1ª IR), os trabalhos 

desempenhados pelos indígenas do aludido posto.  

Foram limpos a enxada todas as roças de milho e mandioca, 
e as avenidas Caio Spinola e do porto, foi também limpo a enxada o 
caminho que liga este posto a Estação de Arikemes e deposito 
general Gurjão e o caminho das roças. Limpeza interna e externa do 
barracão do engenho, foi limpo tembém a enxada os barracões pela 
frente e por trás, foi aterrado de pedra a escada de desembarque 
deste posto. Foi colhido vinte e cinco litros de feijão para o consumo 

deste posto
25

. 

 

Outra comprovação de que o Posto Indígena Rodolpho Miranda estava 

voltado para o adestramento dos indígenas nas práticas agrícolas, utilizadas 
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 Promissor início de proveitosa protecção aos nossos aborígenes.  Alto Madeira, Porto 
Velho, 24 fev. 1918. 
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 Acervo do Museu do Índio.  Inspetoria Regional 1, Caixa 163. Disponível em: 
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pelas comunidades não indígenas do restante do país, é o inventário dos 

materiais existentes no interior do posto, realizado a pedido Inspetor Regional 

do Ministério do trabalho, no Amazonas, no ano de 1939. 

Aos 17 dias do mês de Maio de 1939, na sede do Posto 
Indígena Rodolpho Miranda do Serviço de Proteção aos Índios, no rio 
Jamary, Presentes João Sobral, encarregado do mesmo, José Vieira 
do Nascimento, encarregado da 2ª Sessão da Delegacia Postal 
Telegráfica, Nuno Souto Maior e Miguel Nasser, conforme ordens 
recebidas do Snr. Chefe dos Serviços de Proteção aos Índios, contida 
no telegrama N°84, de p.p.transcrito no telegrama N° 689 de 19 de 
Abril p.p do Snr. Inspetor Regional do Ministério do Trabalho, no 
Amazonas, foram inventariados os materiais e mais bens existentes 

neste Posto
26

.    

 

Abaixo se apresenta a tabela com a quantificação dos instrumentos de 

uso cotidiano nos trabalhos desenvolvidos no Posto Rodopho Miranda. Pode 

ser observado na relação que a maior parte dos materiais é de utilização 

agrícola. 

Relação dos Materiais Inventariados no Posto Indígena Rodolpho Miranda 
em 17/05/1931. 

Material Quantidade Estado 

   
Maquina Locomóvel Força Dupla 01 Mau estado 

Engenho para cana acionado a maquina 01 Bom estado 
Burrinho para bombeamento d‟água 01 Bom estado 

Ralador de mandioca 01 Mau estado 
Debulhador de milho 02 Mau estado 
Forno de cobre e ferro 02 Bom estado 

Taxo de ferro para garapa 03 Bom estado 
Taxo de cobre 04 Bom estado 

Alvião 07 Mau estado 
Corrente de agrimensor 01 Bom estado 
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Gadanho 
Bomba manual 
Injetor colocado na caldeira 
Serrotão para madeira 
Raladeira nova 
Lâminas de serra 
Aparelho telefônico 
Maquinas perfuradeiras ferro 
Bigorna ferro 
Chave para tubos 
Macaco duplo de ferro 
Balança decimal 
Marretas de ferro 
Serrotes 
Enxada 
Enxadeco 
Foice 
Machado 

10 
01 
01 
01 
02 
02 
01 
02 
01 
02 
01 
01 
03 
03 
06 
04 
24 
07 

Bom estado 
Bom estado 
Mau estado 
Bom estado 
Bom estado 
Bom estado 
Mau estado 
Mau estado 
Bom estado 
Bom estado 
Bom estado 
Bom estado 
Bom estado 
Bom estado 
Bom estado 
Mau estado 
Mau estado 
Bom estado 

Machadinhas novas 21 Bom estado 
Ferrolhos 
Gramadeira 
Saca pregos (pé de cabra) 
Arco de pua 
Torno de bancada 
Trena 
Tesoura funileiro 
Torneira de passagem 
Talha 
Cunha de ferro 
Prensa com parafuso 
Vergalhão de ferro 
Rolo de arame farpado 

20 
03 
01 
01 
01 
01 
01 
03 
03 
02 
01 
02 
20 

Mau estado 
Mau estado 
Mau estado 
Mau estado 
Mau estado 
Mau estado 
Mau estado 
Mau estado 
Mau estado 
Mau estado 
Mau estado 
Bom estado 
Bom estado 

Total   

Fonte: Base de Dados do Museu do Índio 

Levando-se em consideração o restante do material do posto, inventariado e 

descrito no mesmo relatório, percebe-se que as atividades de pastoreio 

existiam, mas em pequena quantidade. 

Na sequência do rol de ferramentas, construções e semoventes 

apontam para trabalhos diversificados como marcenaria, costura, carpintaria. 

Todavia a agricultura predominava os trabalhos do posto. 

Relação dos Materiais Inventariados no Posto Indígena Rodolpho Miranda 

em 17/05/1931. 

Material Quantidade Estado 
Cercado arame farpado 400 X 226 metros 
Travessão arame farpado, divisor de campo. 
Burro de carga (aleijado) 
Vacas leiteiras  
Garrotes de um ano 
Garrotas de um ano 
Bezerros 

01 
01 
01 
03 
02 
02 
02 

Bom estado 
Mau estado 
Bem tratado 
Bem tratadas 
Bem tratados 
Bem tratadas 
Bem tratados  
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Total 12  

Fonte: Base de Dados do Museu do Índio 

Em relatório apresentado à 1ª IR, situada na cidade de Manaus, 

responsável pelas ações do aludido órgão nos estados da Amazônia, o auxiliar 

da Inspetoria de Índios, Torquato Faria de Sousa, apresenta os seguintes 

dados acerca do Posto Indígena Rodolpho Miranda, após acompanhar o 

General Rondon em uma visita de inspetoria: 

Os dias que passei no Posto observei, e tenho a satisfação 
em comunicar, que o atual encarregado Snr. João Sobral tem 
demonstrado a melhor boa vontade empregando seus esforços, 
implantando a disciplina e o respeito, cuidando com grande zelo e 
boa vontade de todos os serviços , especialmente das plantações que 
estão sendo feitas diariamente, com methodo e a capricho, sendo 
portanto muito esperançoso o surgimento rápido do Posto, quer 
moral, como o seu progresso material, aproveitando a sua bôa 
vontade de trabalhar, peço permissão lembrar a esta Inspetoria que 
não falte com os elementos necessários para que não venha paralizar 
e impossibilitar todos os serviços que pretende realizar, o 
encarregado tem a sua família residindo no Posto. Assisti no dia 2 o 
casamento do índio Machette Kepikiri-uate com a índia Theresa 
Waymiry, sendo este presidido pelo encarregado, comparecendo todo 
pessoal do Posto. Dando instruções as mais necessárias ao 
encarregado, e nada mais tendo a fazer, embarquei para Cachoeira 
de Samuel, no dia 5 do corrente, vindo commigo o capataz deste 
posto, Antonio Mello Sampaio, que devido a ser solteiro, não podia 
mais exercer aquelle cargo, obedecendo assim as instrucções do Snr. 

General Rondon
27

. 

 

As restrições à permanência de trabalhadores solteiros no Posto 

indígena Rodolpho Miranda, não eram em vão, tendo em vista um fato ocorrido 

no interior do Posto, em que o encarregado do mesmo foi acusado pelo 

capataz e por inúmeras testemunhas, de ter mantido relacionamento afetivo 

com uma indígena menor, que vivia no interior do posto. A referida jovem, após 

ter um aborto forçado pela ingestão de remédios cedidos pelo encarregado do 

Posto, terminou falecendo. Sua mãe não suportando a perda da filha, faleceu 

                                                             
27

Acervo do Museu do Índio.  Inspetoria Regional 1, Caixa 163. Disponível em: 
http://www.docvirt.com/docreader.net/DocReader.aspx?bib=museudoindio&pagfis=                               
Acesso em: 25/02/2014. 

http://www.docvirt.com/docreader.net/DocReader.aspx?bib=museudoindio&pagfis=


90 
 

 

alguns dias depois. Estes relatos estãocontidos em sindicância presidida por 

Torquato Faria de Sousa, citado anteriormente, a mando da 1ª IR28. 

A sindicância para elucidar os fatos que envolveram uma jovem indígena 

e o encarregado do Posto Rodolpho Miranda foi resultado do oficio denúncia do 

capataz do aludido posto, dirigido ao Inspetor de Serviço de Proteção aos 

Índios nos Estados do Amazonas e Acre, datado de 30 de agosto de 1927. 

Segundo o capataz:  

[...]tendo na manhã de hontem tido aviso de que a índia Iracy 
da tribu Cachinoá, entrada neste Posto a 10 de Janeiro do corrente 
anno, se achava doente , dirigi-me imediatamente pra o barracão de 
moradia das índias menores. (Onde rezidia a acima mencionada 
índia), e de facto encontrei-a num semi estado de coma, pelo que 
supuz fosse um ataque e fiz chamar a civilizada D. Innocencia Odete 
damascena a fim de vê-la e julgar do seu estado. Vindo e vendo-a 
apóz te-la examinado, a senhora D. Innocencia disse estar ella em 
estado de gravidez bastante adiantado, e que o feto ja estava sem 
vida, motivo pelo qual ella sofria e sofre, vindo a abortar um feto 
femea com 6 ou 7 mezes presumíveis, as 3 horas da madrugada de 
hoje. Tratando-se como se trata de uma índia tida por menor e 
residindo entre índias menores tratei incontinente de averiguar o 
facto, afim de ainda em tempo salvaguardar a moral do Posto e ao 
mesmo tempo apurar a quem cabia a responsabilidade de tal facto. 
Não podendo a parturiente, que fiz isolar das índias menores, 
transferindo- a em companhia de sua mãe para outra barraca, ficando 
aos cuidados das índias casadas. Fazer uso da fala não pude até o 
presente momento interroga-la, mas por fatos e testemunhas de vista 
apurei e acuso o ex-encarregado deste Posto Sr. Raymundo Marinho 
Ferreira Gatto como  responsável por esta maternidade e bem assim 
como outros actos de vandalismo cometidos neste Posto, conforme o 
testemunho de diversas pessoas, e que em breve em officio 

circunstanciado vos exporei
29

. 

 

Observa-se que os alojamentos do posto eram divididos por faixa etária 

e Gênero, demostrando um claro controle por parte do SPI e uma imposição da 
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cultura ocidental. Contudo, toda essa organização não era capaz de impedir 

abusos cometidos por funcionários sobre os indígenas acomodados no posto. 

O inquérito gerado pela denúncia do capataz Antônio de Mello Sampaio 

possui uma grande quantidade de folhas, em sua maioria manuscrita, dessa 

forma, visando expor a abrangência dos acontecimentos aos indígenas do 

Posto, no caso a menina Iracy e sua mãe Izabel, transcrever-se-á, parte do 

depoimento do capataz Antônio de Mello Sampaio à Torquato Faria de Sousa.  

Aos vinte e oito dias do mez de dezembro do anno de mil 
novecentos e vinte e sete, na sede do Posto Indígena Rodolpho 
Miranda no rio Jamary eu, Torquato Faria de Souza, auxiliar da 
inspetoria de Índios , designado pelo senhor inspetor do Serviço de 
Protecção aos Índios do estado do Amazonas e do Acre, para abrir 
um inquérito a fim de apurar os factos denunciados em officio número 
trinta e dois de trinta de agosto último, convidei a comparecer o atual 
encarregado do Posto Joao Sobral, o capataz Antônio de Mello 
Sampaio e como três testemunhas os senhores Luiz Ferreira de 
Andrade, inspetor de Linhas Telegráficas e Benedicto Macedo, 
Telegraphista da Estação de Arikemes, estando todos presentes 
depois de ouvirem o referido officio, foi por mim perguntado ao 
capataz Antonio de Mello Sampaio, que prometei dizer a verdade, se 
confirmava a comunicação e a acusação contidas no citado officio, de 
faltas graves  practicadas pelo ex-encarregado Raimundo Marinho 
Ferreira Gatto, declarou que afirmava tudo e mais as mortes das 
desventuradas índias Iracy e da infeliz velha índia Izabel, mãe de 
Iracy, conforme comunicação nos offícios números trinta e três de 
trinta de agosto e quarenta e quatro de dois de outubro findo, 
passando a asseverar que cabe a inteira responsabilidade de tudo ao 
ex-encarregado Raimundo Gatto. [...] Disse mais: que por diversas 
vezes viu Gatto dar remédios a Iracy e que só depois que 
essaabortou e morreu veio a saber que eram para este fim, lembra-se 
de alguns: jalapa, quinino, homeopatia e outros que não conhecia. 
Disse mais: podia assegurar que a morte da índia Izabel, mãe da 
victima de Gatto, depois que morreu sua filha, cahiu em grande 
abatimento moral, sendo muito grande a sua dor, deixando de comer 

o que muito contribuiu, este estado para sua morte
30

. 

 

Ao que se pode perceber o inquérito não passou de um ato 

administrativo, pois não gerou efeitos, uma vez que a jovem índia após o 

aborto faleceu, em seguida sua mãe, que a acompanhava, terminou falecendo 
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também. O encarregado do Posto Rodolpho Miranda que havia abusado da 

jovem indígena, fugiu. Observa-se pelo exposto acima que as condições de 

vida no interior do posto, além de apresentarem mudanças nos hábitos de vida 

dos indígenas, também os tornavam vulneráveis, aos costumes e práticas, nem 

sempre lícitas, de não indígenas.  

2.4.1 A Desestruturação do Posto Indígena Rodolpho Miranda e a 

Dispersão dos Índios. 

De acordo com Lima (1995, p.258), partir de 1930, início do Governo de 

Getúlio Vargas, ocorre uma reestruturação administrativa nos quadros do 

Governo. “Em substituição ao MAIC surge o Ministério do Trabalho Indústria e 

Comercio- MTIC, visando dirimir conflitos entre o capital e o trabalho, 

principalmente na área da indústria”. 

 A perda de autonomia do SPI, decorrente das transformações na 

estrutura administrativa do Governo Vargas, que em substituição ao Ministério 

da Agricultura Indústria e Comércio (MAIC), criou o Ministério do Trabalho, 

Indústria e Comercio (MTIC), causou, a partir de 1930, a escassez gradativa de 

recursos que foram sentidos por todo órgão e, por consequência, pelos 

projetos desenvolvidos pelo mesmo: 

 A capacidade de ação do Serviço declinaria, 
significativamente ao longo do ano de 1931, com a perda da 
autonomia funcional, configurada na posição na hierarquia 
burocrática como seção de um departamento e não mais Serviço 
independente. Isto era tão mais grave quanto maior era a escassez 
de receitas, características do MTIC. (LIMA, 1995.p.258). 

 

Em 1941 Francisco Pereira Barroncas em viagem a serviço da 1ª 

Inspetoria Regional do SPI, pela região do vale do rio Madeira vem até o rio 

Jamari para inspecionar as condições do Posto Indígena Rodolpho Miranda e 

dos indígenas que ali viviam e faz o seguinte comentário: 

Estaria fora a uma melhor sorte, não fossem motivos outros 
que implicaram no seu desaparecimento, tal é o estado de abandono 
em que se encontra. Quase em completa ruína, o estabelecimento jaz 
num estado de decadência tal que causa desalento vê-lo, tantas e tão 
superiores condições de trabalho, entregues ao abandono naquela 
triste situação de retrocesso a primitivas condições de matas. As 
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maquinarias ainda em bom estado de uso estavam sob o barracão, 
que ruíra, (BARRONCAS apud LEONEL, 1995, p.70).  

 

 O relato de Barroncas sobre o posto Rodolpho Miranda em 1941, agora 

com apenas 25 indígenas, pertencentes aos grupos Corumbiara, Kepiti-Roats, 

Pacanova, Arara, Pimenteira e Arikêmes, era o prenuncio da dispersão de 

muitos deles, inclusive os Arikêmes, (LEONEL, 1995, p. 71). 

Em relatório apresentado ao chefe da 1ª IR, no ano de 1944, o inspetor 

Alfredo José da Silva faz uma série de observações sobre o mau estado em 

que se encontra o Posto Indígena Rodolpho Miranda: 

Doloroso é dizer-se que em Rodolfo Miranda restam, apenas, 
os escombros de qualquer cousa que ali deve ter existido com o 
nome de benfeitorias, necessárias a um verdadeiro posto indígena,as 
fruteiras estão afogadas em espêsso matagal, os coqueiros quase 
todos mortos e alguns com as palmas pendidas, resultando êsse 
singular estado de coisas, talves da auzencia de salubridade do solo. 
A respeito de casas, o que vi foram ruínas, sómente ruínas, a atestar 
um abandono de longos meses. O engenho e demais pertences, 
estão concomidos pela ferrugem e pelo cupim, [...] Quanto aos bens 
semoventes, existem: duas vacas, uma garrota, uma novilha, sete 
ovelhas e três carneiros. [...] Do meu ponto de vista, como observador 
que fui da situação que se encontra o Posto Rodolfo Miranda, seu 
estado de abandono, transitório abandono, sómente encontro uma 
solução viável: reversão do posto à categoria de base de operações e 

sua localização, na qualidade de posto de atração, mais ao Norte
31

.  

 

 Os reflexos sentidos pelo Posto Indígena Rodolpho Miranda são 

comentados por Leonel (1995 p.p 71-74). Dentre as citações feitas por este 

autor nesse trecho, observa-se um estudo anônimo de 1945, acerca do referido 

Posto, contido nos arquivos da FUNAI - Fundação Nacional do Índio: 

[...] sofreu ele, rudemente, as consequências do abandono a 
que se viu relegado esse serviço [SPI], desde 1931 a 1939, primeiro 
no Ministério do Trabalho, e em seguida no da Guerra, até que nesse 
ultimo ano regressou ao Ministério da Agricultura. Neste Ministério, 
temos tido, desde a sua reinclusão grande trabalho para reconduzir o 
dito serviço ao pé em que se encontrava quando se iniciou em 1930 o 
desmoronamento a que o Departamento nacional de Povoamento o 

                                                             
31

 Acervo do Museu do Índio.  Inspetoria Regional 1, Caixa 163. Disponível em: 
http://www.docvirt.com/docreader.net/DocReader.aspx?bib=museudoindio&pagfis=                               
Acesso em: 25/02/2014. 

 

http://www.docvirt.com/docreader.net/DocReader.aspx?bib=museudoindio&pagfis=


94 
 

 

conduziu, tirando-lhe, primeiro, o pessoal especializado e habituado 
ao convívio dos índios, e, em seguida, as verbas, deixando de tomar 
as providências administrativas mais elementares para que o dito 
Serviço pudesse funcionar. Os resultados foram o abandono dos 
índios que em muitas regiões, se tornaram novamente arredios e 
hostis [...] Foi isso tudo que sofreu em larga escala o Posto Rodolfo 
Miranda, (LEONEL, 1995, P. 71). 

 

A comparação entre os relatórios citados nesta seção apresenta um 

claro declínio na estrutura material do Posto Rodolpho Miranda. Todavia, não 

só o abandono material causou a dispersão dos indígenas, mas as condições 

de vida a que eram submetidos.  

Sabe-se que os índios o deixaram, aos poucos, violentados por um ritmo 

de trabalho que não lhes pertencia e pela prepotência dos administradores que 

o governo lhes impingia, além da maioria que ali morreu desassistida, num 

centro de contágio de doenças civilizadas, (LEONEL, 1995, p.71). 
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3 A POLÍTICA INDIGENISTA DO SÉCULO XIX E A FORMAÇÃO DA 

IDENTIDADE NACIONAL BRASILEIRA. 

 

 O século XIX, especificamente a partir do ano de 1822, com o início do 

processo de ruptura política com Portugal, embora tenha sido comandado pelo 

príncipe regente D. Pedro, foi amplamente apoiado pelas elites burguesas e 

setores agrícolas das regiões mais desenvolvidas do território, sobretudo Rio e 

São Paulo. O processo de formação de um Estado nação, a partir da 

“independência”, foi forjado por intermédio de vários mecanismos e estratégias 

voltadas para a criação de uma identidade nacional a ser incutida na 

população.  

 Assim: 

É tradicional na historiografia brasileira contrastar a relativa 
facilidade da consolidação da independência do Brasil com o 
complicado processo de emancipação da América espanhola. 
Acentua-se ainda que, enquanto o Brasil permaneceu unificado, a 

América espanhola se fragmentou em várias nações, (Fausto, 
2001, p.78).  

 

Obviamente as habilidades dos governantes, aliadas aos interesses das 

elites mandatárias tiveram maior influência no processo de continuidade, no 

que tange a unificação territorial do que a força militar do Império. E, seria 

controverso atribuir essa continuidade a apenas um fator político, seja ele qual 

for.  

De acordo com Fausto (2001, p. 100) “O interesse em manter a 

escravidão levou as províncias mais importantes a descartar as alternativas de 

uma separação do Império que as enfraqueceriam enormemente”. Contudo, é 

possível enumerar muitos outros fatores que provavelmente puderam 

consolidar a unificação territorial, além da economia escravocrata, dentre eles a 

presença do monarca no território nacional, ao contrário do que ocorria nas 

colônias espanholas.  

Entretanto, são as ações dos governos ao longo do século XIX, o objeto 

precípuo da presente seção. As novas abordagens utilizadas a partir do 
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oitocentos, no que tange às relações do Estado com as nações indígenas, 

tanto na apropriação da imagem do índio para o fortalecimento do 

nacionalismo, por intermédio do indianismo propagado pelo IHGB, quanto as 

mudanças ideológicas que contribuíram, para a formação de novas 

perspectivas já na República Velha, com a criação do SPILTN. 

Com relação às mudanças políticas e econômicas vividas no Brasil a 

partir do século XIX, afirma Cunha (2012, p.56) “O século XIX é um século 

heterogêneo, o único que conheceu três regimes políticos: embora dois terços 

do período se passem no império, ele começa ainda na Colônia e termina na 

República Velha”. Embora não tenham ocorrido transformações significativas 

que se projetassem aos povos indígenas, sobretudo no que tange à sua 

autonomia, as rupturas com o processo colonial, advindas do crescimento 

econômico e populacional possibilitaram novas discussões que em alguns 

momentos se projetaram a esses povos. 

As mudanças na economia da América Portuguesa, após o fim do ciclo 

do açúcar e o crescimento da exploração aurífera do século XVIII, além da 

expansão territorial possibilitada pela penetração em áreas que estavam além 

da linha de Tordesilhas, confirmados pelo Tratado de Madri de 1750, 

naturalmente possibilitarão a ascensão de um ideário de autossuficiência, o 

que seria traduzido, sobretudo no século XIX em uma das primeiras 

manifestações nativistas brasileiras, (SIMONSEN, 1978). 

O reinado de Dona Maria I e do príncipe regente Dom João, 
ao contrário do anterior beneficiou-se de uma conjuntura favorável à 
reativação das atividades agrícolas da Colônia: a produção de 
açúcar, como vimos, se valorizou e se expandiu favorecida pela 
insurreição dos escravos em São Domingos. Além disso, uma nova 
cultura ganhou força: o algodão, desenvolvido pela companhia de 
comércio pombalina e incentivando pela guerra de independência dos 
Estados Unidos, transformou o Maranhão por algum tempo na zona 
mais próspera da América portuguesa, (FAUSTO, 2001, p. 62). 

 

Dessa forma, a transferência da sede do império português no ano de 

1808, prestou para o Brasil um relevante serviço, que passou a gozar das 

vantagens decorrentes das diretivas políticas do império com o do núcleo 

econômico, já localizado na colônia, (SIMONSEN, 1978). 
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Com relação às ações indigenistas o governo de Maria I, manifesta-se 

inicialmente pela Carta Régia de 1798, que vai abolir a política indigenista 

pombalina. Como afirma Gagliardi (1989, p. 29) “Com a extinção da legislação 

pombalina, um período de relativa calma teve fim e, gradativamente, foram 

sendo retomados os métodos violentos de contato com os índios”.  

A carta Régia de 13 de maio de 1808 evidencia o nível de violência com 

que eram reprimidas as nações indígenas, a iniciar pelos Botocudos em Minas 

Gerais:  

[...] Ordenar-vos em primeiro lugar: desde o momento em que 
receberdes esta Minha Carta Régia, deveis considerar como 
principiada contra estes índios antropófagos uma guerra ofensiva que 
continuareis sempre, em todos os anos, nas estações secas, e que 
não terá fim senão quando tiverdes a felicidade de vos ver 
assenhorear das suas habitações e de os capacitar da superioridade 
de minhas Reais armas, de maneira tal que , movidos do justo terror 
das mesmas, peçam a paz, e sujeitando-se ao doce julgo das leis, e 
prometendo viver em sociedade , possam vir a ser vassalos úteis, 
como já o são as imensas variedades de índios, que nestes meus 
vastos Estados do Brasil se acham aldeados e gozão da felicidade, 
(CARTA RÉGIA, 13/05/1808 In CUNHA, 1992, p. 58). 

 

Posteriormente, na mesma linha de raciocínio o príncipe regente emite 

em 05 de novembro de 1808 uma Carta Régia dirigida a Antônio José de 

França e Horta, governador e capitão general da capitania de São Paulo, 

voltada ao controle da região sul da capitania, compreendida atualmente pelos 

estados de Paraná e Santa Catarina, onde ocorriam constantes 

enfrentamentos entre fazendeiros e indígenas Caingangue, tratados pelo texto 

da Carta Régia e provavelmente pela população local como “bugres”. Esta 

carta Régia “propõe a escravidão para os índios que caíssem nas mãos dos 

responsáveis pela caçada” Gagliardi (1989, p. 30). 

[...] deveis organizar em corpos aquelles Milicianos de 
Coritiba e do resto da Capitania de S. Paulo que voluntariamente 
quiserem armarse contra elles, e com a menor despeza possível da 
minha Reala Fazenda, perseguir os mesmos Indios infestadores do 
meu território; procedendo a declarar que todo miliciano , ou qualquer 
morador que segurar algum desses Indios, poderá consideral-os por 
quinze annos como prisioneiros de guerra, destinando-os ao serviço 
que mais lhes convier...( CARTA RÉGIA, 05/11/1808 In Cunha, 1992, 
p. 58). 
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Conforme com Almeida (2010, p. 142) “A chegada da Corte ao Rio de 

Janeiro, em 1808, e a declaração de guerra justa aos botocudos, e 

posteriormente aos Kaingangas, não significaram profundas rupturas em 

relação a políticas anteriores”. Os métodos utilizados por D. João discrepam 

dos utilizados anteriormente apenas em um aspecto, durante os anos de 

colonização portuguesa que antecederam o governo regencial de D. João, a 

guerra aos indígenas, conhecidas como “guerras justas” possuíam, na visão da 

administração colonial, um caráter defensivo de sujeição dos grupos indígenas 

e, era vista de forma positiva, pois possibilitava o acesso desses indígenasà 

sociedade civil e ao cristianismo.  

Para Carneiro da Cunha (2012, p. 64) “A legislação indigenista do século 

XIX, sobretudo até 1845, é flutuante, pontual e, como era de esperar, em larga 

medida subsidiária de uma política de terras”. Todavia, vale salientar que 

durante o século XIX, a ausência de uma legislação indigenista, pelo menos 

até 1845, permitiu que muitos aspectos da política indigenista pombalina 

pudessem continuar vigorando: 

Apesar da ausência de uma política indigenista de caráter 
geral, que só seria estabelecida em 1845, com o Regulamento das 
Missões, a política assimilacionista foi mantida e acentuada, dando 
sequência as propostas lançadas por Pombal. A aplicação dessa 
política continuou variando, conforme as diferentes categorias de 
índios e sua inserção em regiões com situações econômico-sociais 
diversas. Guerras violentas, criação de novos aldeamentos e extinção 
dos antigos foram práticas que coexistiram e se sucederam no 
Império, (Almeida, 2010, p.141). 

 

A proclamação da Independência impulsionada, sobretudo pelas forças 

liberais que cresciam no Brasil no início do século XIX, não propiciou grandes 

mudanças na política indigenista, contudo três aspectos devem ser observados 

no que tange os contatos entre as nações indígenas e o recém-criado Estado 

brasileiro: a retomada do projeto de catequese por religiosos capuchinhos, 

patrocinado pelo Estado a partir do Segundo Império; os embates ideológicos 

entre intelectuais acerca do modelo adequado para o contato e pacificação dos 

indígenas, além da tentativa da construção de uma imagem do indígena 

brasileiro por meio deensaios publicados nos anais do Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro - IHGB, criando o que Kodama, (2009, p. 14) chama de 
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“etnografia do IHGB”; e finalmente a Lei de Terras, que de acordo com 

Gagliardi (1989, p. 32) “associada ao Decreto n°42632, veio legitimar a 

ocupação de terras indígenas”. 

A ampliação da agricultura ao longo do século XIX fez mudar o ideário 

de contato com as populações indígenas.  Conforme Cordeiro (1999, p. 44) 

“Proliferam desde o princípio do século XIX os chamados planos de civilização 

dos indígenas, com propósito declarado de amansá-los e propiciar a 

distribuição de suas terras entre a população”. Naturalmente a expansão da 

agricultura desde a proclamação da Independência até o final do Segundo 

Reinado ocorreu de forma gradual, até que o café se tornou o produto agrícola 

capaz de criar uma aristocracia escravista que sustentaria a estrutura política 

monárquica. 

Durante o período Imperial, as forças liberais passaram a perceber que 

havia a necessidade da criação de uma política de controle e domínio dos 

povos indígenas, voltada aos interesses do Império. José Bonifácio apresentou 

à Assembleia Geral Constituinte no ano de 1823 um projeto que visava mudar 

os moldes de atração dos índios, levando-os a integrar-se pacificamente à 

sociedade brasileira. O projeto apresentado por José Bonifácio era embasado 

em quatro princípios: justiça, brandura, constância e sofrimento (GAGLIARDI, 

1989, p. 30).  

 Contudo, mesmo apresentado aspectos humanitários e 

protecionistas, o projeto de José Bonifácio não fugia aos ideais tutelares dos 

povos indígenas, projetados pelo governo Imperial. SegundoLima (1995, p.86), 

Bonifácio foi: 

[...] o primeiro a trovejar contra a perfídia das Cortes 
portuguesas, o primeiro a pregar a “Independência e a liberdade do 
Brasil”, mas uma liberdade justa e sensata, debaixo das formas 
tutelares da Monarquia Constitucional, único sistema, dizia ele, “que 
poderia conservar unida e sólida esta peça majestosa e inteiriça de 
arquitetura social, desde o Prata ao Amazonas”. 

                                                             
32

 Previa a criação do cargo de Diretor Geral de Índios em todas as províncias, nomeado pelo 
Imperador. Possibilitava a partir de seu § 3º a remoção de aldeamentos indígenas, de acordo 
com o estágio de desenvolvimento do mesmo, o que possibilitaria seu arrendamento para 
agricultores não indígenas. Dessa forma os indígenas das aldeias desocupadas passariam a 
integrar outros aldeamentos a serem indicados pelo Estado. 
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A proposta de José Bonifácio de Andrade e Silva à Assembleia 

Constituinte de 1823 destaca um dos mais proeminentes projetos para 

pacificação e relações amistosas entre o Estado e as nações indígenas: 

José Bonifácio acreditava que, se fosse mudado o método de 
atração, o indígena poderia integrar-se pacificamente à sociedade 
brasileira. Nesse sentido, propôs que o relacionamento entre o 
Estado e as populações indígenas fosse orientado por quatro 
princípios básicos: justiça – como meio de assegurar que as terras 
indígenas fossem compradas e não esbulhadas -, brandura, 
constância e sofrimento – para cativar seus sentimentos e pregar-lhes 
a fé cristã. Entre outros meios apontados por José Bonifácio para 
civilizar o indígena, podem ser citados: Primeiro, o comercio, como 
forma de aproximação entre brancos e índios. [...] Segundo, os 
casamentos mistos, entre brancos, mulatos, (propiciados pela 
introdução destes nas aldeias) e índios, para misturar as raças, 
“unindo os interesses de todos em uma só nação”. Terceiro, o 
trabalho de catequese, o qual deveria ficar a cargo de um colégio de 
missionários, que enviaria às aldeias missões de contato – Bandeiras 
– párocos com instruções sobre as línguas indígenas, usos e 
costumes. (GAGLIARDI, 1989, pp. 30-31). 

 

Apesar da brandura que apregoavam no trato com os índios, os 

“Apontamentos” não fugiam à regra: tratavam da sujeição ao julgo da lei e do 

trabalho, tratavam de aldeamentos. Seja como for os “Apontamento” de José 

Bonifácio não obstante aprovados em princípio pela Assembleia Constituinte, 

não foram incorporados ao projeto constitucional, que se contentou com 

declarar a competência das províncias para promover missões e catequese de 

índios. Dissolvida a Constituinte por d. Pedro I, a carta outorgada, nossa 

primeira Constituição, nem sequer mencionara a existência de índios, 

(CARNEIRO DA CUNHA, 2012, p.66).  

A partir do ano de 1831 com a abdicação de d. Pedro I e sua volta a 

Portugal, o governo regencial tratou de revogar as principais leis que 

possibilitavam a guerra e a escravização dos indígenas. Já no primeiro ano da 

Regência, 1831, revogaram-se as Cartas Régias de 1808 e 1809, causando 

com isso o fim da perseguição e escravização de alguns grupos indígenas, já 

citados anteriormente, (CORDEIRO, 1999).  

Já a partir da década de 1840 o governo imperial, dirigiu por meio do 

Decreto n°373 de 1844, parte da catequese dos indígenas do Império aos 



101 
 

 

missionários capuchinhos que, passaram a vir para o Brasil logo após a 

aprovação do aludido decreto, o Decreto de 1843 entregaria aos capuchinhos o 

virtual controle sobre a execução da política indigenista do Império cabendo-

lhes fundar e também administrar a maioria das missões, (CORDEIRO, 1999, 

p. 52).   

Um dispositivo legal que, embora possuindo vários segmentos, foi 

utilizado para apropriar-se de terras indígenas foi a Lei 601, também conhecida 

como Lei de Terras, decretada em 18 de setembro de 1850. Essa lei associada 

ao Decreto n° 426 legitimava a ocupação de terras indígenas. A Lei de Terras 

em seu artigo 12 dava autonomia ao Governo para reservar terras que seriam 

voltadas para a colonização dos povos indígenas que, dessa forma, passariam 

de naturais proprietários das mesmas, à situação de expropriados que 

dependeriam da “benevolência” do Estado para poderem viver em parte das 

terras que um dia lhes pertenceu (GAGLIARDI, 1989, p. 32). 

O processo de modernização ocorreu lentamente na estrutura produtiva, 

todavia os privilégios e o controle do poder pouco mudam. No que tange as 

questões indígenas, para caracterizar o século como um todo, pode-se afirmar 

que o interesse por mão de obra farta e barata foi substituído pelo interesse por 

ocupação de terras (CARNEIRO DA CUNHA, 2012, p. 56). 

3.1 A IDEOLOGIA DE EXTERMÍNIO COMO FORMA DE CONTROLE DOS 

POVOS INDÍGENAS. 

O Decreto n° 426 de 1850 que complementava a Lei de Terras, 

recomendava que o processo de “civilização” dos povos indígenas fosse 

realizado por métodos brandos.  Contudo, não faltavam pessoas que se 

opunham aos métodos brandos em prol de atitudes mais enérgicas que 

forçassem os indígenas a aceitarem os ideais do Estado contidos na Lei de 

Terras.   
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Um dos mais notórios expoentes intelectuais a defenderem métodos 

violentos para catequização dos índios foi Francisco Adolfo Varnhagen33.  

Para Varnhagen, o aumento da população negra no país, através do 

tráfico ou de qualquer outra forma colocava em risco a predominância da 

população branca, uma vez que com o passar dos anos e o aumento do 

número da população de negros poderia causar, por meio de uma reação 

social, a inversão no controle da sociedade. Dessa forma, Varnhagen passa a 

defender a utilização de mão de obra indígena como forma de substituir a mão 

de obra africana no país (GAGLIARDI, 1989, p. 34). 

Varnhagen classificava os povos indígenas do Brasil em dois grupos: os 

“índios mansos” e os “índios bravos”. Como forma de atração, os “índios 

mansos” deveriam ser obrigados a se fixarem em determinado local onde 

fariam residências fixas e passariam pelo processo de domesticação, sendo 

levados a perceber as vantagens da nova vida. Em contrapartida os indígenas 

classificados como “índios bravos”, aqueles que não permitiam a aproximação, 

que atacavam vilas ou que dificultavam as construções de estradas, o meio 

mais eficiente, na visão de Varnhagen, seria a perseguição seguida de cativeiro 

temporário (GAGLIARDI, 1989, p.36). 

Os ideais propostos por Varnhagen possuem em seu âmago, uma 

guerra declarada aos povos indígenas com base em preconceitos 

estabelecidos desde a velha ordem colonial. Para ele o processo escravista 

poderia ser tranquilamente substituído pelo trabalho compulsório, não levando 

em consideração os aspectos culturais das nações indígenas.  Em aspectos 

gerais o que Varnhagen previa com seu projeto de pacificação dos índios era a 

manutenção do Estado monárquico e católico. 

Por trás deste esforço perpetrado por Varnhagen para 
institucionalizar o uso da força – bandeiras, vassalagem por quinze 
anos, morte para os que resistissem – havia uma questão mais 
ampla, um projeto político para o Brasil. Varnhagen esboçou para o 
Brasil um modelo de sociedade sem rebeliões, mais “clara”, católica e 
governada por uma monarquia. Este projeto não comportava a 
presença de índios bravos, nem de negros em grande quantidade, 

                                                             
33

 Francisco Adolfo Varnhagen nasceu em São João do Ipanema (São Paulo) a 17 de fevereiro 
de 1816 e faleceu em Viena, Áustria a 26 de junho de 1878. Foi historiador e membro do IHGB, 
é patrono da cadeira n° 39 da Academia Brasileira de Letras. 
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menos ainda rebeliões que pudessem pôr em risco o regime político 
vigente (GAGLIARDI, 1989, p. 37). 

 

Não obstante o discurso que demonstrava o desejo de adotar mão de 

obra indígena, visando aplacar o crescimento da população africana, o 

imaginário defendido por Varnhagem contestava a capacidade dos indígenas e, 

nesse aspecto era apoiado por membros notórios da sociedade. Observa-se no 

trecho abaixo, contido no Memorial Orgânico, publicado em 1850 pelo aludido 

historiador, a transcrição do discurso do Senador Vergueiro, onde enfatiza a 

“incapacidade” dos índios: 

Com o systema da tutela forçada se civilizaram, bem ou mal, 
os nossos sertões de Minas; e o Sr. Senador Vergueiro, que 
presenciou ainda esse systema na decadencia , disse 
terminantemente em sessam de 5 de Agosto deste anno que “é 
necessário renovar , restabelecer o antigo systema.” Em uma anterior 
sessam, na de 30 de Julho, se havia o mesmo Senador explicado do 
seguinte modo: “A raça índia nam tem capacidade necessária para 
reger-se. Ou por sua natureza tenha menos aptidam para civilisaçam, 
ou porque está ainda muito longe disso, o que observo é que netos e 
bisnetos dos índios aldeados nem dam de si coisa alguma, nam 
adiantam nada.. Por tanto em consequência dessa incapacidade ou 
difficuldade para chegarem a civilizaçam , resulta a necessidade de 
uma tutela: não podem reger-se por si, nam tem suficiência para isso, 
nam podem estar independentes, e essa tutela tinham-se as aldeas 
nos seus diretores...Foi o governo de Lisboa que acabou com isso, 
pela consideraçam de que os índios eram homens como nos, que 
deviam gozar de iguais direitos, sem reflectir que não tinham igual 
capacidade”, (VARNHAGEM, 1850, p.11). 

 

Por outro lado, a imagem do indígena brasileiro é também, durante o 

século XIX, apropriada pelo “Movimento Indianista” que, por meio da 

construção romântica de um índio herói, contribui para formação do sentimento 

de Nacionalismo, necessário à formação de um país que, recentemente havia 

proclamado sua independência, (FREITAS, 1999, p.21). 

Autores com José de Alencar com suas obras, Iracema e Ubirajara e, 

Gonçalves Dias com Os Timbiras e Juca Pirama destacaram-se como 

expoentes do Movimento Indianista. Assim o indígena projetado pelo 

imaginário do Movimento Indianista é um índio imaginado, quase sempre 

subserviente ao sistema colonial e que não correspondeà realidade dos povos 

indígenas do período, (FREITAS, 2007). 
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Com relação à formação do ideário nacionalista questiona Hall (2006, 

p.59): 

Para dizer de forma simples: não importa quão diferentes 
seus membros possam ser em termos de classe, gênero ou raça, 
uma cultura nacional busca unifica-los numa identidade cultural, pra 
representa-los todos como pertencendo à mesma grande família 
nacional. Mas seria a identidade nacional uma identidade unificadora 
desse tipo, uma identidade que anula e subordina a diferença 
cultural? 

 

O final do período monárquico em 1889, embora tenha mudado alguns 

aspectos políticos, sobretudo a transferência do poder aos militares e à 

oligarquia cafeicultora, não apresentou transformações no que tange ao 

governo dos índios. As propostas elaboradas por Varnhagen embora não 

tenham se tornado lei, passaram a ter apoio de vários setores da sociedade, 

sobretudo os que necessitavam das terras para produção agrícola.  

Tanto o crescente avanço das frentes de ocupação agrícola nas regiões 

Sul e Sudeste, quanto à expansão da exploração de látex na Amazônia, 

acompanhadas pela implantação de ferrovias aumentou conflitos com povos 

indígenas nas regiões citadas. De forma geral, a ampliação das ações 

capitalistas, favorecidas pela Lei de Terras gera ainda no século XIX um 

cenário conflituoso, onde as ações predatórias contra inúmeras nações 

indígenas são evidenciadas. É justamente esse quadro que, já no início do 

período republicano, no ano de 1910, favorece a criação do SPILTN. 
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4 CULTURA, RESISTÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CULTURA, 

REELABORAÇÃO DA CULTURA DOS ÍNDIOS ARIKÊMES. 

 

As manifestações culturais dos indígenas Arikêmes, identificadas e 

relatadas por Candido Rondon em suas palestras e relatórios, (RONDON, 

1916) salientados na primeira seção deste trabalho, dão conta de um grupo 

étnico que, desde 1909, ante a expansão das frentes de exploração de látex e 

caucho e dos constantes conflitos, lutava pela manutenção de seus aspectos 

indentitários. 

Não se conhece a estrutura social dos Arikêmes, em período anterior ao 

ano de 1913, quando Rondon visitou pela primeira vez os quatro aldeamentos 

desse grupo indígena, nas nascentes do rio Massangana. Todavia, observa-se 

que muitos aspectos tradicionais eram mantidos, dentre elas as características 

religiosas. Ao que se pode observar o grupo possuía no ano de 1909, durante a 

primeira passagem da Comissão Rondon pelo vale do Rio Jamari, uma 

população de 600 indivíduos, sendo que no ano de 1913 após os ataques dos 

caucheiros que se embrenhavam pelas selvas da região, restaram apenas 60, 

(RONDON, 1916, p.p 192-193).  No entanto, mesmo sofrendo inúmeros 

ataques armados e outras formas de interferências sociais, esses indígenas 

lutavam para manter suas tradições. 

Rondon não relata de onde retirou a informação de que a população 

Arikêmes era de 600 indivíduos antes de 1911, provavelmente por informações 

coletadas entre os próprios índios quando ocorreu o contato em 1913. Todavia, 

esses indígenas, mesmo após o ataque sofrido pelos caucheiros em 1911, e os 

sucessivos assédios por parte da comunidade seringalista, buscaram formas 

de manter algumas tradições, o que foi importante para a manutenção do grupo 

enquanto organização social.  

A depopulação sofrida pelos Arikêmes, não fez com que abandonassem 

suas habitações e dispersassem-se por outras regiões. Assim como os 

Karitiana, os Tuparí, os Zoró, e muitos outros grupos indígenas, buscaram 

reelaborar sua cultura de forma a manterem-se organizados, (ARAÚJO, 2002).  
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Com a criação do Posto Indígena Rodolpho Miranda em 1914, conforme 

citado anteriormente, os Arikêmes foram submetidos ao convívio com outros 

grupos indígenas como os Kepikiri-Wats, os Urupás, os Boca Pretas, os 

Parana-Uats, e também com os funcionários do Posto acima citado e outras 

pessoas que mantinham relações com o mesmo.  

As relações Interétnicas e as imposições tutelares do SPILTN 

conduziram esse grupo indígena a uma reelaboração cultural, ou seja, a 

adoção de novos hábitos de vida ou à adequação de algumas de suas práticas 

culturais à nova realidade social estabelecida pela vida no interior do Posto 

Indígena. Fica evidente que a necessidade de conviver com grupos que 

apresentavam culturas distintas só podia ser melhor assimilada a partir de uma 

avaliação acerca dos possíveis pontos de atrito.  

Afirma (MALETTI, 1993, p. 193): 

Quando duas populações estão em presença um da outra, 
cada uma procura interpretar, julgar, os costumes e tradições da 
outra. Nem sempre tal interpretação ou julgamento se faz de boa-fé. 
Desse modo, os civilizados brasileiros têm determinadas ideias a 
respeito dos índios e agem segundo essas ideias. Cada sociedade 
indígena, por sua vez, faz uma imagem da sociedade civilizada e atua 
segundo essa imagem.  

 

Um dos aspectos da tutela desempenhada pelo SPILTN era justamente 

diminuir os pontos de atritos ou fricções culturais dentro dos postos e colônias 

indígenas, mediando conflitos e possibilitando relações amistosas entre os 

grupos étnicos. Afirma Oliveira, (1997, p.52) “Estabelecer a tutela sobre os 

“índios” era exercer uma função de mediação intercultural e política, 

disciplinadora e necessária para a convivência entre os dois lados, pacificando 

a região como um todo”.  

A alfabetização em língua portuguesa e os ritos nacionalistas 

republicanos como o hasteamento da Bandeira Nacional, o ensino de ofícios 

como carpintaria, corte e costura, marcenaria e agricultura sedentária podem 

ser enumerados como fatores de mediação e domínio sobre esses grupos 

isolados em postos e colônias indígenas.  
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Neste subitem serão apresentadas duas fotografias que apresentam o 

contraste cultural existente entre os moldes de vida dos indígenas do Posto 

Rodolpho Miranda, e uma comunidade seringalista na outra margem do rio 

Jamari, sendo o rio a única fronteira existente entre seringueiro e os Indígenas 

do aludido posto. A comparação das duas imagens pode demonstrar como as 

diferenças culturais existentes entre os índios isolados no interior do Posto 

Indígena Rodolpho Miranda e na comunidade seringueira do Barracão 

Repartimento, pode ter influenciado na reelaboração cultural dos Arikêmes.  

O presente trabalho não visa fazer uma análise mais aprofundada das 

inúmeras fotografias apresentadas nos trabalhos da Comissão Rondon e do 

Conselho Nacional de Proteção aos Índios, todavia, as imagens que se 

apresentam abaixo têm como finalidade apresentar em primeira instância os 

impactos socioculturais vividos pelos indígenas no interior do Posto Rodolpho 

Miranda e, em segunda instância analisar as reelaborações culturais 

processada pelos Arikêmes, no interior do aludido posto, perfazendo dois 

recortes analíticos que possibilitarão uma melhor compreensão sobre o referido 

processo cultural. 

A primeira imagem apresentada retrata o barracão Repartimento que 

era, até a década de 1940, o maior barracão de seringa existente no Alto 

Jamari. Afirma Silva (1920, p. 12) “O barracão chefe do Seringal Bom Futuro no 

Jamary está situado na margem direita a montante da confluência do rio 

Canaã, é conhecido como Repartimento”.  
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Figura 9: Barracão Repartimento, maior estabelecimento seringalista do 

Alto Jamari. Sede do seringal Bom Futuro. 

Fonte: RONDON, (1946, p. 169). 

O levantamento populacional dos seringais do rio Jamari, realizado por 

Otávio Felix Ferreira e Silva, no ano de 1910, a pedido da Comissão Rondon 

(SILVA, 1920), apresenta um relevante número de seringueiros, vivendo na 

área do Seringal Bom Futuro, sendo 270 homens, 94 mulheres e 95 crianças, 

conforme apresentado na primeira seção. Naturalmente, em um sistema de 

produção extrativista, essas pessoas não viviam na sede do seringal, mas era 

o barracão o local onde se efetivavam as relações de trabalho e outras 

relações sociais no processo de extração de látex.  

A única fronteira tangível entre o posto indígena Rodolpho Miranda e o 

barracão Repartimento era o leito do rio Jamari. Dessa forma era possível, aos 

indígenas que viviam no interior do aludido posto, uma visão do que ocorria no 

barracão.  

Não se pretende, com a imagem apresentada, refutar os interesses do 

SPI em propiciar aos indígenas do posto estudado, uma visão positiva sobre a 

estrutura social do barracão Repartimento. Contudo, salienta-se queas ações 

deletérias sobre as culturas indígenas desenvolvidas do SPI no interior do 

posto foram reforçadas pelas inúmeras influencias externas.  
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 A imagem seguinte apresenta três mulheres indígenas que viviam no 

interior do posto Rodolpho Miranda.  Observa-se que pousam para uma 

fotografia, às margens do Jamari. Obviamente a fotografia, tentava dar a ideia 

de serenidade, de conformação diante da vida no interior da comunidade 

indígena, dos benefícios de estarem “protegidas” pelo SPILTN. Contudo, o que 

o autor da fotografia provavelmente não pode contemplar são os impactos 

causados pela visão da margem oposta onde se processava o cotidiano de 

uma sociedade não indígena, no barracão Repartimento. Não consegue 

mensurar os impactos causados pelos contatos constantes com regatões e 

outros comerciantes que se aventuravam pelo Jamari e, nem mesmo o simples 

fato de estarem utilizando indumentárias não indígenas.   

Figura 10: Índias Kepikiri-Uats que viviam no Posto Rodolpho Miranda, à 

margem do rio Jamari. 

 

Fonte: RONDON, (1946, p. 168). 
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Com relação ao conjunto de imagens fotográficas e cinematográficas, 

tanto da Comissão Rondon quanto do SPILTN, observa-se que possuíam o 

objetivo de promover as ações desses aparelhos e, de forma velada criar uma 

opinião pública favorável. 

Afirma Debois (1993 p.p 40-41): 

Eis a concepção da "naturalidade" da imagem fotográfica 
duramente desnaturalizada. A caixa preta fotográfica não e um 
agente reprodutor neutro, mais uma maquina de efeitos deliberados. 
Ao mesmo modo que a língua, é um problema de convenção e 
instrumento de analise e interpretação do real. 

 

Com relação ao conjunto fotográfico utilizado tanto pelo SPILTN quanto 

pela Comissão Rondon, afirma Tacca (2001, p. 17) “O material fotográfico mais 

consistente foi publicado em três volumes no ano de 1946, com o título de 

Índios do Brasil, assinado pelo próprio Rondon”. Salienta-se que as fotografias 

utilizadas nesse trabalho conforme tratado na seção introdutória foram 

retiradas do primeiro volume do trabalho citado acima, intitulado: Índios do 

Brasil, Do Centro, Noroeste e Sul do Mato Grosso. 

4.1 A LUTA PELA MANUTENÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS CULTURAIS  

 Mesmo com todo processo deletério vivido pelos Arikêmes a partir do 

ano de 1909, esses indígenas buscaram, de varias maneiras, a coesão social e 

a manutenção das características culturais. Existem três exemplos claros nos 

trabalhos literários e fotográficos da Comissão Rondon e nas páginas do Jornal 

Alto Madeira, que aparentemente apresentam um abandono das tradições ou 

até mesmo uma adoção voluntária dos aspectos sociais impostos pelo SPILTN. 

Todavia, se analisadas de forma mais criteriosa essas informações, pode-se 

identificar, pelo contrário, tentativas de que poderiam efetivar, não fosse o 

baixo número de indivíduos, a manutenção do grupo enquanto organização 

social. 

  O primeiro exemplo encontra-se em Rondon (1916, p. 194) nos relatos 

sobre o menino Arikêmes  Parriba,  que foi levado pelo aludido militar para o 

Rio de Janeiro em 1913 e, internado no Colégio São José, sendo 
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posteriormente transferido para o Colégio Batista onde terminou morrendo de 

gripe espanhola. Após a morte de Parriba, foi enviado, em seu lugar, seu primo 

Amilcar Boroborô, do qual não existem relatos posteriores. De acordo com 

Rondon (1916, p.194) “Um dos chefes, desejoso de apressar o advento da era 

de redenção do povo Arikêmes, pediu-me que fizesse educar um de seus 

filhos, segundo os usos e costumes”. Atendendo a este pedido, Rondon 

conduziu para o Rio de Janeiro o referido menino Arikêmes chamado 

Parriba,matriculando-o no Instituto Profissional de S. José, posteriormente 

sendo matriculado no Colégio Batista do Rio de Janeiro, (MAGALHAES, 1941, 

p.132). 

 

Figura 11: O jovem Arikêmes Parriba Piuaca. 

 

Fonte: RONDON, (1946, p. 170). 
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O relato de Rondon afirma que o interesse do chefe Arikêmes era 

possibilitar uma educação “superior” ao seu filho, o menino Parriba, mas não 

há como precisar o real interesse do referido indígena em transferir a guarda 

de seu filho para Rondon.  

 O segundo exemplo encontra-se na manutenção de um elemento 

cultural dos Arikêmes que era a ingestão de uma bebida conhecida como totó. 

São muitos os relatos sobre a ingestão de bebida fermentada de 

mandioca ou de milho por indígenas brasileiros. De forma genérica utiliza-se o 

termo “chicha”. Contudo, embora, cada grupo indígena possui uma 

denominação própria para suas bebidas, como o totó, utilizada para denominar 

uma bebida fermentada de mandioca. 

Chicha é o nome genérico usado para denominar os vários 
tipos de “sopas”, “vitaminas” ou “sucos” de frutas, tubérculos ou de 
milho que os povos indígenas costumam fazer. Os Rikbaktsa 
costumam fazer chicha de bananas, milho fofo, batata doce, cará, 
milho com banana, patuá, inajá, buriti, buritirana, assari, seriva 
(pupunha), bacuri, basy, aboho basy com milho e uma infinidade de 
outras menos frequentes, (ARRUDA,1992, p. 268). 

 

Os rituais de confecção dessas bebidas, naturalmente, diferem de grupo 

pra grupo, assim como a maneira de servi-la. 

 Rondon (1916) referindo-se aos utensílios domésticos utilizados pelos 

Arikêmes faz o seguinte relato: 

Os vasos de barro são todos da forma de troncos de cone; há 
uns grandes, chamados Buro, com a altura de um metro e a largura, 
na bocca, de cincoenta centímetros, e outros, bastante menores, 
denominados Icóio. Em cada casa, encontra-se sempre um da 
primeira espécie, e tres da segunda, cheios de Tótó, bebida 
fermentada extrahida do milho ou da mandioca (RONDON, 1916, 
p.192).  

Podem-se observar alguns aspectos culturais do relato. Inicialmente a 

utilização de vasos de barro com tamanhos variados e o consumo do totó que 

era uma bebida fermentada. 
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Na fotografia apresentada abaixo se observa o diretor do Posto Indígena 

Rodolpho Miranda Caio Gracho Moreira Espinola34, consumindo junto com os 

Arikêmes o totó, (RONDON, 1946, p. 169). 

Figura 12: O chefe do Posto Indígena Rodolpho Miranda Caio Gracho, 
bebendo totó, bebida tradicional dos Arikêmes. 

 

Fonte: RONDON, (1946, p. 169). 

 

A fotografia possibilita uma análise das transformações culturais 

adotadas pelos Arikêmes após o isolamento no posto: observa-se a utilização 

de indumentária comum às sociedades ocidentais e, os utensílios onde a 

bebida está acondicionada são de metal. Todavia, é perceptível a utilização de 

cabaças para a ingestão da bebida, o que apresenta uma preservação de 

hábitos tradicionais. Observa-se também, na imagem, que apenas os homens 

estão portando a cuia utilizada para ingestão da bebida, não se pode precisar 

se o diretor do posto estava de fato participando do ritual ou, apenas pousando 

para a fotografia. 

                                                             
34

 De acordo com Magalhães (1942, p196) Servia na Seção do Norte, sendo encarregado da 
Colônia Indígena Rodolpho Miranda. Morreu afogado em uma cachoeira próxima ao posto 
quando, em 1918, deslocava-se para a Bahia onde iria casar-se. 
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Esses dados foram coletados cerca de quatro anos após a criação do 

Posto Rodolpho Miranda, visto ser este o período em que Caio Gracho 

administrou o mesmo. Dessa forma, por ser no período inicial de 

funcionamento do posto, não é possível precisar se a utilização do totó foi 

abandonada com o passar do tempo. 

A manutenção da beberagem do Totó, embora em utensílios de metal, 

pode ser compreendido como uma reelaboração cultural, visto que o aspecto 

básico do ritual foi mantido. 

 [...] a cultura não é um dado imanente e fixo, mas algo 
constantemente reformulado e revestido de novos significados. 
Elementos culturais são extraídos de seu contexto original e 
submetidos a rearranjos e simplificações para se tornarem diacríticos; 
consequentemente, sobrecarregados de sentido, vindo a servir como 
símbolos da resistência étnica, (CUNHA, apud MAURO, 2011, p.74). 

 

O terceiro exemplo encontra-se no casamento da índia Arikêmes Maria 

Luíza com o índio Urupá Maracotí, divulgado pelo jornal Alto Madeira e citado 

anteriormente. O referido casamento pode ser encarado como uma tentativa de 

ampliar o número de indivíduos do grupo Arikêmes, assim como pode, 

também, ser compreendido como uma reinterpretação sociocultural do grupo.  

No entanto, mesmo com as reelaborações culturais os Arikêmes não 

conseguiram preservar a estrutura tribal. Ao longo de, aproximadamente 40 

anos de isolamento no interior do posto Rodolpho Miranda, o grupo sofreu uma 

diminuição no número de indivíduos e finalmente, com o constante declínio 

material sofrido pelo aludido posto indígena, terminaram se dispersando. 

Sobre o declínio populacional dos Arikêmes, já no interior do posto, um 

relatório do inspetor Francisco Pereira Barroncas contido nas informações de 

Leonel (1989, p.70), já analisado na segunda seção, afirma o seguinte: “Em 

1941, Barroncas ali encontrou apenas vinte e cinco (25) almas, e de várias 

procedências, tais como Corumbiara, Kepikiri-Wats, Paca Nova, Arara, 

Pimenteira e Ariquemes”.  

Sabe-se que outros grupos foram alocados no interior do Posto 

Rodolpho Miranda, conforme anteriormente citado. Contudo, Leonel (1989) cita 



115 
 

 

apenas seis etnias, dentre elas os Arikêmes. Levando-se em consideração o 

número de indivíduos, apenas vinte e cinco, estima-se que a população de 

índios Arikêmes era muito pequena. Todavia, apenas como amostragem, 

suponha-se que houvesse apenas um indivíduo de cada uma das outras etnias 

citadas. Nesse caso teríamos apenas 20 Arikêmes.  

Dessa forma, o declínio populacional, desde o ano de 1909, quando 

Rondon passa a ter informações desse grupo pode ser demonstrado pelo 

seguinte gráfico: 

 

Gráfico demonstrativo sobre a depopulação dos Arikêmes entre 1909 e 
1951. 

Fonte: Rondon (1916); Leonel (1995). 

 

Através da endogamia, da adoção de novas religiões, dos acordos 

políticos, das mudanças nos moldes de produção muitos povos indígenas, 

conforme citado acima, mantem-se até os dias atuais, organizados 

socialmente. Todavia, no caso dos Arikêmes, um fator dificultou a busca por 

novas expectativas e novas relações sociais que propiciassem sua 

manutenção enquanto grupo organizado tribalmente. Trata-se da tutela do SPI. 

Isolados no interior do Posto Indígena Rodolpho Miranda, mesmo adotando 
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novas práticas cotidianas, o numero de indivíduos foi reduzido de tal forma que, 

na década de 1950, quando o posto foi desestruturado, não havia condições de 

uma reorganização tribal. A depopulação que já era visível em 1913, quando 

Rondon efetivou o primeiro contato com os Arikêmes, agora, em 1941, era 

muito mais expressiva. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Acerca dos diversos moldes de tutela desempenhados pelo Estado sobre 

as nações indígenas desde o período colonial. Sobre os conflitos decorrentes 

da expansão das frentes capitalistas, e a depopulação sofrida por uma grande 

quantidade de povos indígenas que, quando possível, tentavam  readaptarem-

se as novas realidades, construindo o que podemos chamar de reelaboração 

cultural, alguns comentários são pertinentes:  

“Sabe-se que eram muitos os grupos que aqui habitavam 
quando à chegada do colonizador. Como foi o contato ao longo 
desses cinco séculos? Como foram diferentemente utilizados? 
Dizimados? Como ocorreu o desaparecimento quase total dessa 
população? E na contrapartida indígena, como reagiram? Como 
perceberam o processo colonizador? Onde estão as vozes do 
passado? A maior parte da historiografia se calou. Sabemos que o 
silencio tem sua própria eloquência. A omissão da voz e da voz dos 
índios, faz pensar sobre os limites constitutivos do próprio fazer 
historiográfico, onde questões ideológicas implicam, nesse caso, em 
uma tomada de posição europeizante, elitista, que tende a um 
compromisso com padrões de produção e reprodução sócio-cultural, 
segundo posições ocidentais, mal classificadas pela ciência 
evolucionista do século passado como civilização,( FREITAS,1999, 
p.p 20-21). 

 

Desde o período imperial, até a República Velha, embora o Brasil tenha 

passado por várias fases políticas, as normatizações legais indigenistas criadas 

não enfatizavam a preservação sociocultural dos povos autóctones. Pelo 

contrário, esses períodos históricos foram marcados por políticas voltadas para 

expulsão dos indígenas de suas terras, o que causava em muitos casos, 

conflitos e mortandade indiscriminada nos aldeamentos que se encontravam 

nas rotas de ocupação territorial das frentes pioneiras. 

Basicamente o que apresentou uma transformação entre os Períodos 

Imperial e Republicano foram a forma de apropriação das potencialidades dos 

povos indígenas, sobretudo a força de trabalho e as terras tradicionais. 

 A partir do Século XIX, sobretudo com a proclamação da 

independência, a questão indígena passa a ser norteada pela necessidade de 

apropriação de terras, dado que com a expansão das frentes de ocupação 
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agrícola, fomentadas pela ampliação das áreas produtoras de café, a procura 

por terras férteis passa a ser vital. 

Contudo, a pesquisa norteadora do presente trabalho pautou-se 

principalmente nas ações do SPILTN e posteriormente SPI, no que tange às 

ações tutelares que terminaram alterando o arcabouço sociocultural dos 

indígenas Arikêmes, isolados no interior do Posto Indígena Rodolpho Miranda a 

partir do ano de 1914. 

Como exposto, as ações do governo republicano, desde o ano de 1906 

com a criação do MAIC, buscavam resolver a crise de opinião pública e as 

críticas internacionais causadas pelos constantes massacres cometidos pelas 

frentes de expansão agrícola sobre grupamentos indígenas, principalmente no 

Sul e Sudeste do país.  

As discussões acerca do modelo ideal a ser utilizado pelo Estado, nas 

ações indigenistas tiveram seu ápice a partir de 1908, com as manifestações 

de Herman Von Ihering, diretor do Museu Paulista, que era favorável a medidas 

de extermino no caso de grupos indígenas que não acatassem as medidas 

impostas pelo Governo.  

O posicionamento de Ihering combatido de forma veemente pelo 

Apostolado Positivista do Brasil acirrou as discussões que já ocorriam como 

exposto anteriormente. 

Tais acontecimentos ocasionaram a criação, no ano de 1910, do SPILTN 

que pode ser entendido como um aparelho do Estado, que flutua entre ações 

ideológicas e repressivas. 

Varias faces do SPILTN foram observadas ao longo da pesquisa: o 

processo de territorialização de áreas da Amazônia, principalmente as 

ocupadas por povos indígenas, a aproximação de grupos indígenas por meio 

de doação de presentes, a inserção da agricultura ocidental como elemento 

fundamental para “civilização” de povos indígenas. Todavia, é a criação de 

postos e colônias indígenas que irá demonstrar o principal aspecto deletério 

nas ações indigenistas desenvolvidas pelo aludido órgão. 
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Conforme tratado na segunda seção, a aprovação do Código civil de 

1916 possibilitou a ampliação do projeto tutelar do Governo Federal, uma vez 

que em seu artigo 6º, determinava que os indígenas eram incapazes de 

desempenhar determinadas funções, cabendo ao Estado tutela-los. Dessa 

forma postos e colônias indígenas que já existiam, receberam respaldo legal. 

As hipóteses formuladas na fase inicial da pesquisa que originou o 

presente trabalho apontam para fatores da política nacional que conduziram a 

oprocesso de reorganização social dos Arikêmes, pautado em reelaborações 

culturais que contribuíram para sua desarticulação tribal, sendo elas as 

seguintes: 

Teoricamente, o projeto do Governo Federal de proteger os Arikêmes, 

dos constantes ataques de seringueiros e caucheiros possuía um caráter 

tutelar, pois possibilitaria a sobrevivência do grupo sem prejuízos para as 

frentes de desenvolvimento e tampouco para os mesmos. Contudo, devido ao 

caráter civilizatório contido no projeto, não se observa a importância dos 

valores culturais para a existência dos Arikêmes enquanto comunidade. 

 O contato de Rondon com os seringalistas do vale do rio Jamari no ano 

de 1909, poderia ter marcado o início de um processo de relação com os 

indígenas da região, voltado para a preservação desses povos em suas 

próprias terras, através de uma presença mais efetiva do SPILTN na região. 

Não por intermédio de postos indígenas, mas de políticas públicas voltadas 

para a segurança das terras indígenas.  

Mesmo levando-se em consideração a possibilidade do isolamento dos 

Arikêmes em um posto ou colônia indígena, os métodos adotados deveriam ser 

melhor articulados: A criação do posto Rodolpho Miranda próximo a barracões 

de seringa e de um posto telegráfico,propiciou um contato entre indígenas e 

não indígenas, facilitando relações que se mostraram perniciosas aos 

indígenas.  

A alfabetização dos Arikêmes e, de outros grupos do posto indígena em 

língua portuguesa, inicialmente, serviu como fator de controle sobre as etnias 
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existentes no posto. Contudo, pode ter sido fator de abandono das línguas 

nativas . 

 Finalmente, o abandono material do SPI por parte do Governo Federal 

causou sérias consequências matérias para o posto indígena Rodolpho 

Miranda, o que contribuiu para a saída dos poucos Arikêmes que ali viviam, em 

busca de trabalhos em áreas agrícolas da região, causando assim, a 

desestruturação do grupo.  

 O conjunto de hipóteses formuladas no projeto de pesquisa foi 

comprovado, conforme as seguintes informações contidas no texto: 

Já na fase inicial de implantação do Posto Indígena Rodolpho Miranda, o 

sistema agrícola utilizado pelas comunidades ocidentais foi implantado, com a 

utilização de uma série de instrumentos estranhos à cultura desse grupo 

indígena, o que fica evidenciado na comparação entre o relato feito por Rondon 

em sua incursão aos quatro aldeamentos Arikêmes, citado na quarta seção e o 

inventario apresentado na quarta seção feito em 17 de maio de 1939, no 

aludido posto. 

A alfabetização em língua portuguesa desempenhada na escola do 

posto, alicerçada por um conjunto de regras competitivas criadas pelos 

professores e funcionários, evidenciam a aquisição de pelo menos um novo 

elemento cultural na comunidade indígena.  

Por outro lado, as terras anteriormente ocupadas pelos Arikêmes, de 

acordo com os indícios continuaram sendo exploradas economicamente, tanto 

por caucheiros quanto por seringueiros da região. 

Observa-se, como relatado na terceira seção, que a partir do ano de 

1910 ocorreram uma série de ações governamentais no vale do rio Jamari, 

como: o levantamento geográfico do mesmo, comandado pelo tenente Otávio 

Felix Ferreira e Silva, a criação de postos telegráficos (Ariquemes, Caritianas, 

Jamary), a criação do Posto Indígena Rodolpho Miranda.   

Tais ações, naturalmente efetivaram o projeto territorialização do 

Noroeste do Mato Grosso e trouxeram certo desenvolvimento para o vale do rio 
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Jamari. Porém, parte desses recursos poderia ser direcionada para a proteção 

dos grupos que já haviam sido identificados desde 1909.  Contudo, Rondon, já 

sabendo dos constantes ataques sofridos por esses índios, preferiu solicitar 

aos principais seringalistas da região que abrandassem a forma de contato 

com os mesmos.  

É, principalmente, o isolamento no interior do Posto Indígena Rodolpho 

Miranda a partir de 1914, que irá impor a necessidade de reelaborações 

culturais entre os diversos grupos indígenas ali isolados. O contato com grupos 

indígenas com hábitos distintos, a necessidade da adoção de uma nova língua, 

o aprendizado das práticas agrícolas ocidentais, além da imposição de um 

cotidiano totalmente diferente foram eficazes no processo de reelaboração 

cultural entre esses indígenas.  

Além das imposições culturais contidas no caráter “civilizatório” do posto, 

um fator externo também irá influenciar na reinterpretação social dos Arikêmes. 

No ano de 1915 um barracão de seringa próximo ao Posto Indígena Rodolpho 

Miranda, conhecido como Papagaio já comportava algumas casas e também 

um posto telegráfico e, foi elevado pelo Governo do Mato Grosso à condição de 

Vila, recebendo o nome de vila de Ariquemes (SILVA, 2007, p. 74).  

A instalação da Vila de Ariquemes, como distrito de paz da Vila de Santo 

Antônio, possibilitou uma movimentação ainda maior para a região. Como 

distrito de paz, naturalmente era um local para registro de nascimentos, 

casamentos e óbitos. A instalação de órgãos públicos, além da estação 

telegráfica já existente, prenunciava já em 1815 o crescimento da citada vila 

que, hoje, é a terceira maior cidade do estado de Rondônia. Dessa forma, os 

Arikêmes, que já conviviam com outros grupos indígenas no interior da colônia, 

passaram a conviver também muito próximos à recém-criada Vila de 

Ariquemes ea população permanente e, itinerante de seringueiros, que assim 

como os índios do posto, utilizavam o rio Jamari para diversos fins. 

Atualmente, em Ariquemes, embora existam uma creche e um cartório 

que recebam o nome desses indígenas, não se tem notícia sobre projetos 

governamentais que visem divulgar no município, a história dos mesmos. Na 

grade curricular das escolas públicas municiais não constam informações sobre 
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a história, os locais onde viviam ou o período em que viveram cercados em um 

posto indígena onde atualmente encontra-se a área urbana de Ariquemes. 

Qualquer informação sobre os Arikêmes, que fuja do estereótipo indígena 

criado pelo mundo ocidental, é vista com espanto.   

Digno de observação é o fato de que a maioria dos grupos indígenas, 

que não foram alcançados diretamente pela tutela do SPILTN, como os 

Karitiana, os Uruéu-au-au, os Suruí , dentre outros que atualmente formam a 

população indígena do estado de Rondônia, conseguiram, mesmo a duras 

penas, perpetuarem-se enquanto sociedades indígenas, enquanto os povos 

que foram açambarcados pela estrutura de postos e colônias indígenas 

dirigidas pelo SPILTN e posteriormente pelo SPI desarticularam-se 

socialmente.  
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